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Αγαπημένοι μου μαθητές, 

 

   Τα Χριστούγεννα φτάνουν…. Αυτή η σπουδαία γιορτή της χριστιανοσύνης 

πλησιάζει…  

   Εμείς βέβαια βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση, μακριά από την τάξη 

μας στο σχολείο, όμως είμαστε στην ΤΗΛΕΤΑΞΗ μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, 

γιατί είμαστε όλοι μαζί και προχωράμε τα μαθήματά μας με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο! Καθημερινά «συναντιόμαστε», βλέπει ο ένας τον άλλον, συζητάμε μεταξύ 

μας και προσπαθούμε ΟΛΟΙ μας για το καλύτερο, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία 

μας!!! Και εύχομαι πραγματικά να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί όλοι 

μας έχουμε επιθυμήσει τον φυσικό χώρο του σχολείου μας, τη φυσική μας τάξη!!!  

   Να σας πω…. πώς μου γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξουμε αυτό το περιοδικό. 

Βλέποντάς σας καθημερινά μέσα από την οθόνη του υπολογιστή θέλησα να 

δουλέψουμε ΟΛΟΙ μαζί, σαν μία ΟΜΑΔΑ που είμαστε και να φτιάξουμε κάτι δικό 

μας, το δικό μας χριστουγεννιάτικο περιοδικό!!!! Κάτι για να θυμόμαστε αυτήν 

την περίοδο, κάτι για να ξεφύγουμε από τα μαθήματα του σχολείου, κάτι για να 

δημιουργήσουμε, κάτι για να ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!! Αυτός ήταν ο στόχος μου 

και ελπίζω να τον πέτυχα! Γι’ αυτόν τον λόγο σας ζήτησα ο καθένας από εσάς να 

κάνει τις δικές του εργασίες, όπως εξήγησα και στους γονείς σας, όταν τους είχα 

στείλει σε μήνυμά μου την ιδέα μου στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.  

   Χάρηκα πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε με πολλή χαρά και πολύ μεράκι 

στην ιδέα μου και όλοι μαζί επιλέξαμε τον τίτλο του περιοδικού μας, τα θέματα 

που θα το απαρτίζουν καθώς και το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλό του. Όλα 

πάρθηκαν μέσα από τη δική σας απόφαση και τη δική σας γνώμη.  

   Μέσα στο περιοδικό μας θα βρείτε τις εργασίες σας, εργασίες που έχω εντάξει 

εγώ, για να περνάτε όμορφα και δημιουργικά τον χρόνο σας μέσα στις γιορτινές 

ημέρες που έρχονται, πολλές ζωγραφιές και βέβαια…. τα κάλαντα που σας είχα 

πει…. Να θυμάστε ότι όλες οι εργασίες είναι ξεχωριστές και η καθεμία έχει 

ιδιαίτερη θέση στη δική μου καρδιά, γιατί ο καθένας από εσάς έκανε κάτι 

όμορφο, για να εμπλουτίσει το περιοδικό μας!!!!  

   Εγώ σας ευχαριστώ για την προθυμία σας και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα 

με υγεία, χαρά, αγάπη και πολλά χαμόγελα. Μπορεί οι φετινές γιορτές να είναι 

διαφορετικές λόγω των συνθηκών που βιώνουμε, όμως ας ευχόμαστε να είναι 

γεμάτες υγεία, αγάπη και μουσική, που πραγματικά εξυψώνουν και μαγεύουν  
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τον άνθρωπο. Χαρείτε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας και ας ευχόμαστε 

ότι με τη νέα χρονιά όλα θα πάνε προς το καλύτερο!!! 

  Αυτές τις μέρες ασχοληθείτε με τις αγαπημένες σας δραστηριότητες και κάντε 

δημιουργικά πράγματα, όπως είναι η ανάγνωση ενός καλού λογοτεχνικού βιβλίου. 

Το βιβλίο μας μεταφέρει σε έναν κόσμο μαγικό…. Αφεθείτε στη μαγεία του!!!! 

   Και μετά τις γιορτές οργανωθείτε, γιατί έχουμε να φτιάξουμε το λογοτεχνικό μας 

ένθετο και βέβαια τη λαογραφική σελίδα της τάξης μας…. Ετοιμαζόμαστε για νέα 

δημιουργικά ταξίδια, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, σαν μία ΟΜΑΔΑ!!!! 

 

 

Με πολλή αγάπη 

Η δασκάλα σας 

Μαρία Φύτρου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!!! 
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Για τον τίτλο του περιοδικού μας ακούστηκαν πολλές ιδέες… 
Μετά από ψηφοφορία επιλέξατε τον τίτλο: 

« Ο κορωνοϊός και τα … Χριστούγεννά του…»,  
που ήταν ιδέα της συμμαθήτριάς σας, Διονυσίας Σαντορινάκη. 

Ευχαριστούμε και εκείνη από καρδιάς!!!  
 
 
 
 

 
Οι άλλοι τίτλοι που είχατε σκεφτεί ήταν… 

 

1. Τα χρόνια πολλά της Ε1 τάξης 2. Τι σημαίνει.... Χριστούγεννα στα 

παιδιά 

3. Η φαντασία των Χριστουγέννων 4. Κορωνοϊός με κρύο 

5. Οι Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του 

Ε1 

6. Εποχιακό περιοδικό Χριστουγέννων 

της Ε1 τάξης με ήθη και έθιμα από 

κάθε τόπο 

7. Χριστούγεννα.... και κλεισμένοι μέσα 8. Πρωτοχρονιάτικο 

περιοδικό....κορωνοϊού 

9. Η Χριστουγεννιάτικη μαγεία του Ε1.... 

εν έτει 2020 

10. Τα καλύτερα των Χριστουγέννων 

11. Ο κορωνοϊός και τα Χριστούγεννα στο 

σπίτι του Ε1 

12. Οι δημιουργίες των παιδιών του Ε1 

για τα έθιμα των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς 

13. Χριστουγεννιάτικο ενθύμιο 14. Τα θαύματα των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς 

15. Οι πληροφορίες των Χριστουγέννων    16. Χριστουγεννιάτικο περιοδικό σε 

περίοδο κορωνοϊού 

17. Τα μαγικά Χριστούγεννα 18. Τα Χριστούγεννα του Ε1    

Το εξώφυλλο του περιοδικού μας το 

επιμελήθηκε ο συμμαθητής σας, ο 

Σταύρος Κοπετινάς και το 

οπισθόφυλλο η συμμαθήτριά σας, η 

Γκαμπριέλα Μπακέρι!!  

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς!!!! 

Παιδιά μου, να θυμάστε …. 
Να προσπαθείτε πάντα να κάνετε όμορφα και δημιουργικά πράγματα, γιατί μέσα από αυτά 

θα μάθετε νέες γνώσεις και θα αξιοποιήσετε όμορφα και δημιουργικά τον χρόνο σας….  
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Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες, 

 
   Το «χριστουγεννιάτικο περιοδικό» μας ξεκινάει… Ελάτε να κάνουμε 
μαζί ένα διαφορετικό ταξίδι γνώσης και είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε 
όμορφα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας στις χειμερινές σας 
διακοπές!!! 
   Ελάτε να διαβάσετε ήθη, έθιμα για τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες του 
κόσμου. Ελάτε να θαυμάσετε, αλλά και να διαβάσετε τις δικές σας 
εργασίες αλλά και των συμμαθητών σας... Είναι πραγματικά πάρα πολύ 
ωραίες και θα μάθετε πολλές πληροφορίες, που μπορεί μάλιστα να μη 
γνωρίζετε!!! 
   Ενδιάμεσα βέβαια θα συναντήσετε και άλλες «δημιουργικές εργασίες 
και δραστηριότητες… Αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας και είμαι 
σίγουρη ότι στο τέλος θα νιώθετε ότι διδαχτήκατε πολλά πράγματα… 
  

Πάμε να ξεκινήσουμε!!! 
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Η ιστορία της γέννησης: 

 
   Τον καιρό που στον κόσμο 

κυριαρχούσαν οι Ρωμαίοι, ο 

αυτοκράτορας Αύγουστος έβγαλε 

διαταγή να γραφτούν όλοι οι 

υπήκοοί του σε καταλόγους. 

Ήθελε να δει πόσο πληθυσμό είχε 

το απέραντο κράτος του. 

   Ένα μεγάλο πηγαινέλα 

αναστάτωσε όλη την Παλαιστίνη, 

γιατί η απογραφή έπρεπε να γίνει 

στον τόπο καταγωγής του 

καθενός. Η Μαρία και ο Ιωσήφ κατάγονταν από τη γενιά του Δαβίδ. Έπρεπε λοιπόν να 

πάνε στη Βηθλεέμ. 

Φτάνοντας εκεί, χτύπησαν όλες τις πόρτες. Μα ούτε σε σπίτι ούτε σε πανδοχείο βρήκαν 

δωμάτιο. Επειδή η Παναγία ήταν ετοιμόγεννη, ένας 

πανδοχέας τη λυπήθηκε και τους επέτρεψε να 

μείνουν στο στάβλο με τα ζώα. 

Εκεί, στο στάβλο γεννήθηκε ο Χριστός. Η μητέρα 

του, η Παναγία, τον «σπαργάνωσε» και τον κοίμισε 

πάνω στα άχυρα, μέσα στο παχνί. Ολόγυρα τα ζώα 

τού κρατούσαν συντροφιά και τον ζέσταιναν με την 

ανάσα τους.  

   Ήταν χειμωνιάτικη και κρύα νύχτα.  

   Έξω στον κάμπο, βοσκοί φύλαγαν τα πρόβατά 

τους και δεν έπεφταν να κοιμηθούν, μην έρθει ο 

λύκος και τους τα φάει. Έξαφνα, φως μεγάλο 

έλαμψε κι ένας άγγελος παρουσιάστηκε μπροστά 

τους. 

   Οι ποιμένες τρόμαξαν πολύ. Μα ο άγγελος τους είπε: 

«Μη φοβάστε, γιατί σας φέρνω μια καλή είδηση που σ’ όλο τον κόσμο θα δώσει χαρά. 

Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε ο Σωτήρας, που είναι ο Χριστός ο Κύριος. 

Παιδιά μου, 

Σε λίγες ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα, η 
μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης! 

Γι’ αυτό λοιπόν δε γίνεται από το 
χριστουγεννιάτικο περιοδικό μας να λείπει η 

ιστορία της γέννησης του Χριστού! 
Πάμε λοιπόν να τη διαβάσουμε και να τη 

θυμηθούμε… 
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Και το σημείο που θα σας οδηγήσει θα είναι τούτο: θα βρείτε βρέφος φασκιωμένο και 

ξαπλωμένο σε παχνί». 

   Κι εκεί που μιλούσε ακόμα ο άγγελος, έξαφνα άνοιξαν τα ουράνια, και στρατός 

αγγέλων ενώθηκε μαζί του και δοξολογούσε κι έλεγε: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ κι επί 

γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», που σημαίνει: «Δόξα στο Θεό, που βρίσκεται στα 

επουράνια. Με τη γέννησή του ήλθε στη γη σωτηρία. και στους φανερώθηκε όλη η 

καλή διάθεση και η αγάπη που έχει ο Θεός γι’ αυτούς». 

   Χάθηκαν οι άγγελοι και σηκώθηκαν τότε οι βοσκοί και πήγαν στη Βηθλεέμ, βρήκαν 

το στάβλο, όπως τους είχε πει ο άγγελος, και, μπαίνοντας, είδαν το βρέφος που κοιμόταν 

στο παχνί και τη μητέρα του που καθόταν πλάι του. Με συγκίνηση γονάτισαν μπρος στο 

παχνί και προσκύνησαν. 

   Τον καιρό που γεννήθηκε ο Χριστός ζούσαν στην 

Ανατολή τρεις άνθρωποι πολύ σοφοί. Γι’ αυτό τους 

έλεγαν Μάγους. Αυτοί, που από χρόνια 

μελετούσαν τα ουράνια σώματα, ξαφνικά 

παρατήρησαν ένα πρωτόφαντο αστέρι. Έβγαλαν 

λοιπόν το συμπέρασμα ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας 

του κόσμου. Το αστέρι αυτό τους οδήγησε στην 

Ιερουσαλήμ. 

   Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, που περίμεναν τον 

ελευθερωτή βασιλιά, αναστατώθηκαν, όταν είδαν 

τους Μάγους. Μα πιο πολύ απ’ όλους 

αναστατώθηκε ο Βασιλιάς Ηρώδης, γιατί φοβόταν 

μήπως κάποιος του πάρει το θρόνο. 

   Φώναξε λοιπόν τους συμβούλους του και ζήτησε 

να μάθει πού λένε οι Γραφές ότι θα γεννηθεί αυτός 

ο βασιλιάς. Εκείνοι του διάβασαν το ιερό βιβλίο με 

τις προφητείες που έλεγε ότι θα γεννηθεί στη 

Βηθλεέμ της Ιουδαίας. 

   Αμέσως ο Ηρώδης κάλεσε τους Μάγους στο 

παλάτι και τους ρώτησε πότε ακριβώς είδαν το αστέρι. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ, 

λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε με το καλό. Ψάξτε να βρείτε το παιδί κι ελάτε να με 

ειδοποιήσετε, για να πάω κι εγώ να το προσκυνήσω». 

   Οι Μάγοι έφυγαν, ακολουθώντας το αστέρι, που τους οδήγησε ως το μέρος όπου 

βρισκόταν το παιδί. Μπήκαν μέσα, γονάτισαν και το προσκύνησαν. Ύστερα του 

πρόσφεραν τα δώρα τους: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα (αρώματα). 

   Μετά την προσκύνηση, άγγελος Κυρίου τους πρόσταξε να μην πάνε πίσω στον Ηρώδη, 

αλλά να φύγουν από άλλο δρόμο, γιατί ο Ηρώδης είχε κακό σκοπό για το παιδί. 

   Οι τρεις Μάγοι έφυγαν από άλλο δρόμο για την πατρίδα τους, γιατί δεν ήθελαν να τους 

δει και να τους ρωτήσει ο βασιλιάς Ηρώδης, που γύρευε το κακό του παιδιού.  

Μόλις όμως έφυγαν οι Μάγοι, ο άγγελος παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ και του είπε: 

- Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγετε για την Αίγυπτο. Θα μείνετε εκεί ώσπου 

να σου πω, γιατί ο Ηρώδης θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει. 

   Υπακούοντας στο θέλημα του Θεού, ο Ιωσήφ πήρε τη μητέρα και το παιδί και φύγανε 

νύχτα για την Αίγυπτο. Έτσι βγήκε αληθινός ο λόγος που είχε πει ο προφήτης Ωσηέ, 

πολλά χρόνια προτού γεννηθεί ο Χριστός: «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου». 
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   Αργότερα, όταν ο Ηρώδης είχε πια πεθάνει, παρουσιάστηκε ξανά ο άγγελος στον 

Ιωσήφ και του παράγγειλε να πάρει τον Ιησού και τη Μαρία και να γυρίσουν πίσω 

στην Παλαιστίνη. Γύρισαν πραγματικά, και πήγαν να μείνουν στη μικρή πόλη που την 

έλεγαν Ναζαρέτ, πατρίδα της Παναγίας. Εκεί μεγάλωσε ο Ιησούς. Γι’ αυτό αργότερα 

τον είπαν Ναζωραίο. 
 

(Από τα βιβλία «Η ζωή με το Χριστό» της Γ΄ τάξης και «Ο δρόμος του Χριστού»  
της Δ΄ τάξης του σχολείου) 
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 Πάμε να πούμε τώρα… κάτι ακόμα… για να μην το μπερδεύουμε αλλά να 
το γνωρίζουμε σωστά… 

 

Ο Αι Βασίλης 
 

   Την ημέρα του Αγίου Βασιλείου (Πρωτοχρονιά) έχουμε την 

προσμονή ενός ταπεινού και καλού Έλληνα αγίου με τα μαύρα 

γένια και το σκούρο φτωχό ράσο, που έρχεται από την 

Καισάρεια της Καππαδοκίας (Μικρά Ασία) να ευλογήσει τα 

σπιτικά μας και να πάρει το δικό του κομμάτι από τη 

βασιλόπιτα (βγάζουμε ένα του Χριστού, ένα της 

Παναγίας, ένα του αγίου Βασιλείου, ένα του φτωχού, 

ένα του σπιτιού, και μετά τα δικά μας –αν πέσει το 

φλουρί του Χριστού, της Παναγίας ή του Αγίου 

Βασιλείου, το δίνουμε στην εκκλησία).  

Αυτός είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος 

του 4ου αιώνα μ.Χ., ο άνθρωπος των γραμμάτων ο 

ταπεινός και θαυματουργός (ένας από τους Τρεις 

Ιεράρχες), και όχι ο πονηρούλης Santa Claus που εισήχθη 

από την Αμερική για να διαφημίσει αναψυκτικά και την πραμάτεια των εμπόρων. 

Καλός είναι κι αυτός (με την άσπρη γενειάδα και το βαθύ γέλιο και την ταλαιπωρία του 

–λόγω κοιλίτσας– να χωρέσει από τις καμινάδες) αλλά ο δικός μας, ο Ρωμιός Άγιος, 

είναι πιο άγιος, πιο βαθύς (σε νόημα), λιγότερο διαφημιστικός αλλά όχι λιγότερο 

αξιαγάπητος. 

   Για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο Santa Claus, ο ευρωπαϊκός «Πατέρας των 

Χριστουγέννων», αντιστοιχεί στον Άγιο Νικόλαο και για όλες τις χώρες (εκτός από την 

Ελλάδα) επισκέπτεται τα σπίτια τα Χριστούγεννα. Εμείς τον δεχόμαστε την 

Πρωτοχρονιά, γιατί είναι η μέρα της εορτής του Αγίου Βασιλείου, που είναι ο δικός μας 

«Πατέρας των Χριστουγέννων». Η μορφή του Santa Claus που ξέρουμε πλέον όλοι 

διαμορφώθηκε από τον Αμερικανό σκιτσογράφο Τόμας Ναστ το 1862, με βάση 

παλαιότερες ευρωπαϊκές παραδόσεις, ενώ το κόκκινο χρώμα της στολής του το πήρε 

εξαιτίας του κόκκινου χρώματος γνωστού αμερικάνικου αναψυκτικού που 

χρησιμοποίησε τη μορφή του σε διαφημίσεις. Αρχικά ήταν ντυμένος στα χρώματα του 

ουράνιου τόξου. 

                                                                          

 

 

Παιδιά μου, 
Καλά Χριστούγεννα και 

Καλές Γιορτές! 
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 Χριστουγεννιάτικο σταυρόλεξο: 

 
 

1. Σ' αυτή την πόλη γεννήθηκε ο Χριστός.   

2. Ήρθαν να Τον προσκυνήσουν.   

3. Οδήγησε τους τρεις Μάγους.   

4. Σ' αυτόν τον ποταμό βαφτίστηκε ο Χριστός.   

5. Πρώτη μέρα της ε6δομάδας.   

6. Μέρα (γράψε το αντίθετό της).   

7. Μέσα σ’ αυτή γεννήθηκε ο Χριστός.   
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 To ψωμί των Χριστουγέννων: 
 

   Χριστόψωμο το λένε. Καμωμένο από αλεύρι, ζάχαρη, λάδι, κρασί, 

καρύδια, αμύγδαλα, κανελογαρίφαλο, κόλιαντρο, γλυκάνισο και ροδόνερο 

πλάθεται με ιδιαίτερη πίστη και ευλάβεια προς το Χριστό που γεννιέται 

αυτή την Άγια Νύχτα. «Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι 

για να γένει» . Με το μισό ζυμάρι πλάθεται μια κουλούρα, ενώ με την 

υπόλοιπη γίνονται λουρίδες ζύμης με τις οποίες τη διακοσμούν. Στο 

κέντρο της βάζουμε ένα καρύδι με το κέλυφός του.  

   Στα Δωδεκάνησα το χριστόψωμο στολίζεται με ένα σταυρό και όταν το 

κόβουν ανήμερα των Χριστουγέννων το μοιράζουν σε φτωχούς και 

μοναχικούς ανθρώπους. Οι Σαρακατσάνοι φτιάχνουν δύο χριστόψωμα. Το 

πρώτο, που το στολίζουν με λουλούδια, το φτιάχνουν, για να τους φυλάει 

και να τους ευλογεί. Το άλλο το στολίζουν με ζύμη που αναπαριστά τη 

ζωή στη στάνη (πρόβατα, μάντρα, βοσκούς) και το φτιάχνουν για να 

πηγαίνουν όλα καλά με τα ζωντανά τους.   

 

Αυτό το έθιμο το γνωρίζεις εσύ ή οι γονείς σου; 

Η συμμαθήτριά σας, η Δέσποινα το γνώριζε και 

μας το περιγράφει με τα δικά της λόγια…. 

 

   Το «ψωμί του Χριστού» ζυμώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων 

με ιδιαίτερη ευλάβεια. Απαραίτητο στολίδι του είναι ο χαραγμένος 

σταυρός. 

   Ανήμερα των Χριστουγέννων ο νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το 

χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει και το μοιράζει σε όλους όσοι 

παρευρίσκονται στο τραπέζι, σαν συμβολισμό της Θείας Κοινωνίας, όπου 

ο Χριστός έδωσε τον Άρτο σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά Του. 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
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            Εργασία από τη μαθήτρια  

                                                                                           

 

                       Καλεμάκη Δέσποινα 

 

 

 

 

 

 

 Tο 

χριστουγεννιάτικο 

δέντρο: 
 

 

   Το στόλισμα του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου 

είναι η ουσία των 

Χριστουγέννων.  

Το έθιμο αυτό έχει ξενική προέλευση και όπως λέγεται το εισήγαγαν οι 

Βαυαροί. Για πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα ανάκτορα του Όθωνα 

το 1833 και μετά στην Αθήνα. Από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και μετά το 

δέντρο με τις πολύχρωμες μπάλες μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίτια. 

Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, το στόλισμα του δέντρου καθιερώθηκε 

από τον Μαρτίνο Λούθηρο, ο οποίος, περπατώντας τη νύχτα στα δάση και 

βλέποντας τα χειμωνιάτικα αστέρια να λάμπουν μέσα στα κλαδιά, 

συνέλαβε την ιδέα της τοποθέτησης ενός φωτεινού δέντρου στο σπίτι του, 

που θα απεικόνιζε τον έναστρο ουρανό απ' όπου ο Χριστός ήρθε στον 

κόσμο.  

   Σε μερικά μέρη όμως, όπως στη Λέσβο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν 

είναι από έλατο αλλά από κλαδί ελιάς το οποίο το στολίζουν με χρυσωμένα 

πορτοκάλια, καρύδια και διάφορα παιχνίδια. Πολλές φορές αντί για κλαδί 

ελιάς στολίζουν ξύλινα καραβάκια. Στην πόλη της Χίου την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς υπάρχει ένα έθιμο, τα αγιοβασιλιάτικα καραβάκια… 

 

 

 Για το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα σας «μιλήσει» 

και η συμμαθήτριά σας, η Φοίβη…..  

                            Για διαβάστε τι έχει γράψει….  
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 Χριστουγεννιάτικο  καράβι και δέντρο: 

 

   Στην Ελλάδα το στόλισμα του δέντρου τα 

Χριστούγεννα, ήρθε σαν έθιμο από τη Βόρεια 

Ευρώπη, στα χρόνια του βασιλιά Όθωνα, μετά το 

1835.      

   Μέχρι τότε, το παραδοσιακό ελληνικό έθιμο ήταν το 

στολισμένο καραβάκι, μιας και οι Έλληνες είχαν 

πάντα μεγάλη αγάπη στη θάλασσα και τα ταξίδια  κι  

ήταν ξακουστοί καραβοκύρηδες και ναυτικοί.  

Σήμερα, όμως το χριστουγεννιάτικο δέντρο βρίσκεται 

πιο συχνά σε κάθε σπίτι, και τα παιδιά ανυπομονούν να 

το στολίσουν και να βρούν τα δώρα που κρύβονται μες 

στα κλαδιά του. 

 

Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                                     Δευτερήγου Φοίβη  

 

 

 

 

  

 

  To έθιμο της βασιλόπιτας:  

 
   Η παράδοση λέει ότι όταν ο Μέγας Βασίλειος 

ήταν επίσκοπος στην Καισαρεία, η πόλη και οι 

κάτοικοί της κινδύνεψαν από τον έπαρχο. Ο Μέγας 

Βασίλειος, για ν’ αποφύγει βασανισμούς του λαού 

και άλλα κακά, κάλεσε τους κατοίκους και του 

έφεραν πολλά χρυσαφικά, ελπίζοντας πως μ’ αυτά 

θα καλόπιανε τον σκληρό άρχοντα. Μα ο άρχοντας, 

ποιος ξέρει γιατί, ούτε τα χρυσαφικά πήρε, ούτε την 

πόλη και τους κατοίκους πείραξε.  

….Τι να έκανε τότε τα χρυσαφικά ο Μέγας Βασίλειος που δεν ήξερε τίνος 

ήταν το καθένα και πώς θα τα γύριζε πίσω;… Είπε λοιπόν και έκαναν πίτες 

και έβαλαν στην καθεμία ένα από τα χρυσαφικά και τις μοίρασε σ’ όλους. 
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   Η βασιλόπιτα κόβεται την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε 

οικογενειακή ή φιλική συγκέντρωση 

από τον αρχηγό της οικογένειας την 

ώρα που μπαίνει ο νέος χρόνος. 

 Κόβουμε το κομμάτι του Χριστού, 

της Παναγίας, του σπιτιού και 

κατόπιν για όλους όσοι 

παρευρίσκονται στη γιορτή.  

   Σε πολλά μέρη, εκτός από το 

νόμισμα βάζουν κλαδάκια ελιάς, στάχυα ή και καρύδια, για να έχουν 

πλούσια σοδειά.  

 

 Η γαλοπούλα: 
   Στην Ευρώπη, υπήρχε παλαιότερα η συνήθεια να 

μαγειρεύουν μεγάλα πουλιά για το γιορτινό γεύμα. 

Προτιμούσαν τους φασιανούς, τις χήνες και τα παγόνια. Όταν, 

όμως δοκίμασαν τη γαλοπούλα, την καθιέρωσαν ως το 

κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο γεύμα.  

   Στις αρχές του 19ου αιώνα, στο Νόρφολκ της Αγγλίας οι 

πτηνοτρόφοι έλυσαν το πρόβλημα της μεταφοράς της 

γαλοπούλας ως εξής: έβαζαν τα πουλιά να διανύουν πάνω από 

100 χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα, για να φτάσουν στην 

πρωτεύουσα. Κι επειδή τα ποδαράκια τους δεν είναι φτιαγμένα 

για πεζοπορία, τους φορούσαν ειδικά καλύμματα ή τα 

βουτούσαν σε πίσσα, για να σκληρύνουν! 
 

 Τα Κάλαντα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Παραμονή Χριστουγέννων ψάλλονται τα κάλαντα ή με ένα μεταλλικό τρίγωνο 

ή με άλλα μουσικά όργανα. Το κέρασμα χαρίζει χαρά.  

   Τα κάλαντα είναι τραγούδια του λαού μας και είναι από τα λίγα έθιμα που 

διατηρούνται μέχρι και τις μέρες μας. Τα κάλαντα τα ψέλνουν συνήθως μικρά 
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παιδιά. Επίσης, τα κάλαντα είναι το καλωσόρισμα του νέου έτους και η αναγγελία 

του χαρμόσυνου μηνύματος των γιορτών.  

  

   Εργασία από τη μαθήτρια 

 

  Μπαρμπαγαδάκη Μαρία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι Καλικάντζαροι και το Χριστόξυλο:  

 

   Από τα Χριστούγεννα  ως  την  ημέρα των 

Φώτων, που βαφτίζεται ο Χριστός, είναι 

δώδεκα μέρες. Επειδή αυτές τις μέρες ο 

Χριστός είναι αβάπτιστος, ο λαός μας λέει πως 

και τα νερά είναι «αβάπτιστα». Τότε, λοιπόν, 

οι καλικάντζαροι βρίσκουν  ευκαιρία και  

βγαίνουν πάνω στον κόσμο. Ο μύθος λέει ότι 

οι καλικάντζαροι είναι κάτι μαυριδερά πλάσματα με κόκκινα μάτια, 

πόδια κατσικίσια και χέρια 

σαν της μαϊμούς. Έχουν  το  

σώμα τριχωτό και είναι 

πάρα πολύ κουτοί. Είναι 

όμως πάντα θυμωμένοι,  γιατί 

ποτέ δεν  καταφέρνουν  να  

κόψουν το δέντρο που 

στηρίζει  τη γη. Έτσι, λοιπόν, 

όταν νυχτώνει  μπαίνουν στα 

σπίτια  και χαλάνε τα γλυκά  

 

Ξέρετε το έθιμο των Καλικάντζαρων; 

Για πάμε να το διαβάσουμε μέσα από την 

εργασία της συμμαθήτριάς σας, της Φοίβης… 
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κι ανακατεύουν  και μπερδεύουν ό,τι  βρουν μπροστά τους. Λερώνουν  τα 

φαγητά και  πειράζουν τους διαβάτες  που  τρομάζουν πολύ. Αυτό που 

φοβούνται  πιο πολύ οι  καλικάντζαροι  είναι ο Μεγάλος Αγιασμός,  που  

γίνεται  την ημέρα  των Φώτων. Όταν  

ραντίζει  τα σπίτια ο ιερέας, φεύγουν   

τρέχοντας και χάνονται  στα βάθη της Γης. 

Μέχρι τότε, όμως, για να προστατεύσουν οι 

άνθρωποι τα σπίτια τους, επειδή ξέρουν πως  

οι καλικάντζαροι  δεν  πλησιάζουν τη φωτιά, 

ανάβουν  το τζάκι  μέρα-νύχτα  όλο το Άγιο  

Δωδεκαήμερο. Ο αφέντης του σπιτιού, 

διαλέγει ένα πολύ χοντρό ξύλο με αγκάθια 

που το λένε Χριστόξυλο. Το ρίχνει στο τζάκι 

και το ραντίζει με λάδι και κρασί. Έτσι, θα 

καίγεται δώδεκα μέρες συνέχεια και θα κρατάει μακριά τα 

Καλικαντζαράκια!!!  
 

Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                                         

                   Δευτερήγου Φοίβη  

 

 

 

 

 

 

 

 Tα Θεοφάνια:  

 
   Η τρίτη γιορτή του 12ημέρου 

είναι τα Θεοφάνια ή τα Φώτα που 

μαζί με την ημέρα του Αγιασμού 

και του Αϊ Γιάννη κάνουν ένα 

τριήμερο γιορτής των νερών. Στις 

6 Ιανουαρίου γιορτάζουν τη 

Βάπτιση του Χριστού. Αυτή τη μέρα τη λέμε Θεοφάνια ή Φώτα. 
«Θεοφάνια», γιατί κατά τη διάρκεια της βάπτισης του Χριστού 

εμφανίστηκε η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα με 

μορφή περιστεριού. Και «Φώτα», γιατί οι χριστιανοί που βαπτίζονταν 

ομαδικά εκείνη τη μέρα, φωτίζονταν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.  

 

 Για μας σήμερα είναι μια ειδική τελετή για τον αγιασμό των υδάτων. 
Σε λιμάνια, ποτάμια και δεξαμενές, ο κόσμος μαζεύεται μαζί με τον ιερέα 
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που ρίχνει τον Τίμιο Σταυρό στα νερά. Κολυμβητές, κυρίως νέοι, βουτούν 

στα κρύα νερά και συναγωνίζονται για το ποιος θα πιάσει τον Σταυρό και 

θα τον επιστρέψει στον ιερέα παίρνοντας τις ευχές της Εκκλησίας. Στα 

χωριά ιδίως, την παραμ 

 

ονή των Θεοφανίων ο Ιερέας περνά απ’ όλα τα σπίτια, για να τα αγιάσει 

και οι άνθρωποι νηστεύουν για να πιουν τη μέρα των Θεοφανίων τον 

Μεγάλο Αγιασμό. Με αυτόν θα ραντίσουν τα σπίτια, τα ζώα και τα 

κτήματα για να έχουν καλή σοδειά. 
 

  

 

 

 Tα κάλαντα:  

 

    Τα Κάλαντα αποτελούν 

δημοτικά ευχετικά και 

εγκωμιαστικά τραγούδια που 

ψάλλονται εθιμικά κατ’ έτος 

κυρίως την παραμονή 

μεγάλων θρησκευτικών 

εορτών όπως 

των Χριστουγέννων, 

της Πρωτοχρονιάς (Αγ. Βασιλείου), των Θεοφανίων. Κύρια παραδοσιακά 

μουσικά όργανα που συνοδεύουν τα κάλαντα είναι το τρίγωνο, το λαούτο, το 

νταούλι η τσαμπούνα, η φλογέρα κ.ά. 

 

Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                                         

                                                                                 Βαμβακάρη Ελευθερία 
 

  

  

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!! 

https://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
https://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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE)
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Και τώρα…. ήρθε η ώρα να θαυμάσετε την εργασία που έχει φτιάξει ο 

συμμαθητής σας, ο Κωνσταντίνος Τσαπατσάρης,  για τη γιορτή των 

Χριστούγεννων και της Πρωτοχρονιάς… 

Η επιμέλεια είναι από τον ίδιο καθώς και η επιλογή των φωτογραφιών…. 
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 Για Μανιάτικα Λαλάγγια: 
 

   Τα φτιάχνουμε με προζύμη, νερό, λάδι και αλάτι. Προαιρετικά για τη 

γεύση βάζουμε και πορτοκάλι. 

   Ζυμώνουμε όλα τα υλικά και αφήνουμε το ζυμάρι περίπου 2 ώρες να 

φουσκώσει.  Αφού φουσκώσει το ζυμάρι, κόβουμε μικρά κομματάκια και 

τα πλάθουμε σε σχήμα μακαρονιού. Μετά τα διπλώνουμε και τα ρίχνουμε 

σε καυτό λάδι για να ψηθούνε. Στο τέλος, τα σερβίρουμε με μέλι ή τυρί!!! 
 

 
 

 Για Μανιάτικες Δίπλες:  

 

   Τις φτιάχνουμε με αυγά, ελάχιστή σόδα, λίγη ζάχαρη και λίγο αλάτι. 

Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, το αλάτι και τη σόδα σε ένα μπολ μέχρι 

να «αφρατέψουνε». Μετά ρίχνουμε το αλεύρι μέχρι να γίνει ζυμάρι και το 

αφήνουμε  λίγο να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά. Αφού ξεκουραστεί, 

με έναν πλάστη ανοίγουμε στρογγυλό φύλο και μετά το κόβουμε σε 

τετράγωνα κομμάτια.  

   Στη συνέχεια, τα ψήνουμε σε καυτό λάδι και με δύο πιρούνια τα 

διπλώνουμε. Μετά το ψήσιμο τις μελώνουμε και τις πασπαλίζουμε με 

τριμμένο καρύδι και κανέλα !!!    

                                                                           ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ!!!! 
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Εργασία από τον μαθητή 

                                                                                         

                              Τσαπατσάρη Κωνσταντίνο  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφιά από τη μαθήτρια  

                                                                          Καλεμάκη Δέσποινα 

 

 

 

 

 Συνεχίζοντας το 

ξεφύλλισμα του 

περιοδικού μας….  
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Για να θαυμάσουμε τώρα τις ζωγραφιές της Ιωάννας και μία 
δική της δημιουργική δραστηριότητα…  

 
Την ευχαριστούμε που θέλησε να την μοιραστεί μαζί μας και να 

την εντάξουμε μέσα στο χριστουγεννιάτικο περιοδικό μας… 
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Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                                         

                                                                                        Δόριζα Ιωάννα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τι ωραία δημιουργία!!!! 

Μπράβο Ιωάννα!!! 
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 Και τώρα…. ήρθε η ώρα να δώσουμε χρώμα, πολύ χρώμα στο 

περιοδικό μας με τις πανέμορφες ζωγραφιές που έκαναν οι συμμαθητές 

σας …. Η μία ωραιότερη από την άλλη!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφιά από τον μαθητή 

                                                                   Τσιλίκη Παντελή 
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                                           Ζωγραφιά από τον μαθητή 

                                              Σταυρόπουλο Δημήτρη 
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Ζωγραφιά από τη μαθήτρια  

Μπαρμπαγαδάκη Μαρία 
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 Ζωγραφιά από τον μαθητή 

                                                                   Τσιλίκη Παντελή 
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 Ζωγραφιά από τη μαθήτρια  

  Μπαρμπαγαδάκη Μαρία 
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Ο συμμαθητής σας, ο Δημήτρης ο Γκαραλιάκος, θέλησε να φτιάξει για το 

περιοδικό μας δύο σκίτσα… δύο πανέμορφα σκίτσα!!! Δείτε τα!!!  

Μπράβο Δημήτρη!!  
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Ζωγραφιές από τον μαθητή 

                                                         Γκαραλιάκο Δημήτρη 
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 Χριστουγεννιάτικο σταυρόλεξο  
 

1. Τα λέμε την Παραμονή των Χριστουγέννων.   

2. Τρυπώνουν στα βάθη της γης την ημέρα των Φώτων.   

3. Στολίζει το σπίτι τα Χριστούγεννα.    

4. Χριστουγεννιάτικο γλυκό.   

5. Ένα άλλο χριστουγεννιάτικο γλυκό.   

6. Θα το βρει ο τυχερός της χρονιάς.   

7. Κρέμονται στο δέντρο και έχουν διάφορα χρώματα.   

8. Την κόβουμε την Πρωτοχρονιά.   

9. Πολύ. (Γράψε το αντίθετο.)   

10. Στολίζουν το δέντρο.  
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                                                      Ξεκινάμε με την εργασία του συμμαθητή                
                                                       σας, του Κωνσταντίνου Φελώνη….  
                                                      Η επιμέλεια και η παρουσίαση της    

                                                               εργασίας είναι δική του…. 
    

                                                                 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ                                           

                                                                 ΕΘΙΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ: 

   Για αυτά τα Χριστούγεννα θα ήθελα να σας μιλήσω για τα έθιμα της 

Αμφιλοχίας  (Αιτωλοακαρνανία) που κατάγονται οι παππούδες μου. Πήρα λοιπόν τη 

γιαγιά μου  τηλέφωνο να μου δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και να… τώρα 

παρακάτω θα σας τα  περιγράψω όλα.  

Παραδοσιακός Στολισμός → Δέκα Μέρες πριν από τα Χριστούγεννα τα μεγαλύτερα 

παιδιά της  οικογένειας πήγαιναν και έκοβαν το καθένα για την οικογένειά του από 

ένα πεύκο ή έλατο  (1μέτρο περίπου) και το στόλιζαν με κορδέλες και με 

κουκουνάρια.  

 

Παραδοσιακά Γλυκά → Μια εβδομάδα νωρίτερα φτιάχνανε τα παραδοσιακά 

γλυκά.   

- Κουραμπιέδες                                                      - Μελομακάρονα  

   

 

 

ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Κάλαντα: Ανήμερα των Χριστουγέννων τα παιδιά έλεγαν τα 

κάλαντα και οι συγχωριανοί  τούς έδιναν φιλοδώρημα.   

- Καλήν εσπέραν άρχοντες. 

Κι αν εί- κι αν είναι ορισμός σας 

Χριστού την θεία γέννηση 

να πω- να πω στ΄ αρχοντικό σας, 

Χριστός γεννάται σήμερον 

εν Βη- εν Βηθλεέμ τη πόλη, 

οι ουρανοί αγάλλονται, 

χαίρε- χαίρετ΄ η φύσις όλη, 

εν τω σπηλαίω τίκτεται , 

εν φα- εν φάτνη των αλόγων, 

ο βασιλεύς των ουρανών 

και ποι- και ποιητής των όλων 

Ημέρα Χριστουγέννων: Η ημέρα τους ξεκίναγε με τον πρωινό εκκλησιασμό στις 5 

η ώρα το  πρωί των Χριστουγέννων.   

Παραδοσιακά Φαγητά:  
 

      - Χριστόψωμο                                                   - Σπληνάντερο   

 

 

 

 

 

 

         - Κοντοσούβλι                                                      - Γαλατόπιτα  
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               - Κοτόσουπα                                            - Τηγανιά Χοιρινό  

 

  

 

 

 
 

Αυτά είναι τα παραδοσιακά έθιμα του τόπου που μεγάλωσαν οι παππούδες μου. 

Ελπίζω να σας άρεσαν. 

Εργασία από τον μαθητή 

                                                                                         

                              Φελώνη  Κωνσταντίνο 

 

   Η καταγωγή μου είναι από ένα χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, της επαρχίας 

Ξηρομέρου , που  λέγεται  Δρυμός. Ο  Δρυμός συνδυάζει  βουνό  και θάλασσα. 

Οι περισσότεροι κάτοικοί του, που είναι περίπου  500, εργάζονται σαν αγρότες 

ή κτηνοτρόφοι. Το χωριό μου έχει πολλά χριστουγεννιάτικα έθιμα . Μερικά 

από αυτά είναι τα παρακάτω:  

 

 Παραμονή  Χριστουγέννων: 

 

   Την παραμονή των Χριστουγέννων φτιάχνουμε το Χριστόψωμο.  Βάζουμε 

το ζυμάρι σε ένα ταψί και πάνω στο ζυμάρι κάνουμε σταυρό και  σφραγίδα, 

βάζουμε αμύγδαλα και καρύδια στις γωνιές. Επίσης φτιάχνουμε 

μελομακάρονα. Μέσα στο Χριστόψωμο βάζουμε κι ένα νόμισμα. Το ψήνουμε 

και το έχουμε έτοιμο για ανήμερα των Χριστουγέννων. 

Επίσης την παραμονή μαζευόμαστε  πολλοί και σφάζουμε το γουρούνι και  το 

χτυπάμε με τσεκούρι. Όταν το γουρούνι το σφάξουμε, το κρεμάμε.  Στο στόμα 

του γουρουνιού βάζουμε ένα λεμόνι. 

ΤΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ  ΤΟΠΟΥ  ΜΟΥ 
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 Κουλούρες: 

 Τα Χριστούγεννα φτιάχνουμε για τα παιδιά και τα βαφτιστήρια  που έρχονται  

στο σπίτι  κουλούρες. Για  τα αγόρια τις κάνουμε στρογγυλές και κούφιες στη 

μέση. Για τα κορίτσια τις κάνουμε σαν κούκλες  και τις κεντάμε  με το ψαλίδι 

και το πιρούνι. Σε εκείνες για τα βαφτιστήρια βάζουμε  αυγό.  

   Όταν είναι έτοιμο το ζυμάρι για φούρνισμα το αλείφουμε  με αυγό  και το 

ψήνουμε. Την ημέρα των Χριστουγέννων έρχονται  τα παιδιά και τα κερνάμε. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Κάλαντα: 

   Το  πρωί  της  παραμονής  των  Χριστουγέννων 

όλα  τα  παιδιά  πηγαίνουν   σε  όλα  τα  σπίτια  και  λένε  τα  κάλαντα  και 

τους δίνουν χρήματα. Τα Χριστούγεννα πάει όλος ο κόσμος στην εκκλησία και 

μετά για το γιορτινό τους γεύμα. 

 
 Εργασία από τον μαθητή 

                                                       

                                                                                     Τσιλίκη Παντελή 
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ΚΑΛΑΝΤΑ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Χριστούγεννα, Πρωτούγιννα, τώρα Χριστός γιννιέτι 

γιννιέτι κι βαφτίζιτι στους ουρανούς απάνου 

όλοι οι αγγέλοι χαίρουντι κι όλοι δοξολογιούντι 

κι τα δαιμόνια σκάζουνι, και σκάζουν και πλαντάζουν 

τα σίδερα ταράζουν. 

 

Σι τούτ’ το σπίτι που ’ρθαμι, μι μάρμαρου στρωμένου, 

εδώ ‘χουν κόρ’ για παντρειά, κόρη για αρρεβώνα. 

Της τάζουν γιο του βασιλιά, της τάζουν γιο του ρήγα. 

Δε θέλει γιο του βασιλιά, δε θέλει γιο του ρήγα 

Μον θέλει τα’ αρχοντόπουλο, που πιρπατεί καβάλα. 

 

Σι τούτ’ το σπίτι που ’ρθαμι πέτρα να μην ραγίσει 

κι ου νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς να ζήσει. 

 

Και εις έτη πολλά! 

 

                  Εργασία από τον μαθητή 

 

  Γκαραλιάκο Δημήτρη 
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ΚΑΛΑΝΤΑ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

Χριστός γεννάται, χαρά στον κόσμο, 

χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια 

 

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες 

κι ή Παναγιά μας κοιλοπονούσε 

 

Κι η Παναγιά μας κοιλοπονούσε 

κοιλοπονούσε παρακαλούσε 

 

Κοιλοπονούσε παρακαλούσε 

όλους τους άγιους τους άι Αποστόλους 

 

Όλους τους άγιους τους άι Αποστόλους 

τρεις αποστόλοι μαμμή γυρεύουν 

 

Τρεις αποστόλοι μαμμή γυρεύουν 

μαμμή γυρεύουν για μήλο τρέχουν 

 

Οι άι Αποστόλοι για μήλο τρέχουν 

ώσπου να πάνε κι ώσπου να έρθουν 

 

Η Παναγιά μας ξελευτερώθει 

μέσα στις δάφνες μεσ’ στα λουλούδια 

 

Μέσα στις δάφνες μέσ’ στα λουλούδια 

κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι 

 

Κάνει τον ήλιο και το φεγγάρι 

σαν ήλιος λάμπει σαν νιό φεγγάρι 

Σαν ήλιος λάμπει σαν νιό φεγγάρι 

σ’ αυτό το σπίτι του νοικοκύρη 

 

Σ’ αυτό το σπίτι του νοικοκύρη 

στη φαμελιά του και στα παιδιά του 

 

Εργασία από τον μαθητή 

 

   Γκαραλιάκο Δημήτρη  
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Χριστουγεννιάτικο έθιμο 

 Έθιμο από την Πελοπόννησο με το ρόδι 

 
 

Στην Πελοπόννησο έχουν το σπάσιμο του ροδιού. 

   Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, ο νοικοκύρης του σπιτιού πηγαίνει στην 

εκκλησία κρατώντας το ρόδι του, για να το λειτουργήσει. Μετά πηγαίνοντας 

στο σπίτι, χτυπάει την πόρτα της εισόδου και ανοίγοντάς την το σπάει με 

δύναμη το ρόδι, για να σκορπίσουν οι ρώγες του παντού στο σπίτι. Παράλληλα 

με το σπάσιμο του ροδιού δίνουν και την ευχή:  

“με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες 

λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά”. 

 

                                                                              

 

                                                                              Εργασία από τη μαθήτρια 

 

                                                                           Βεντούρη Θάλεια 

 

Το Έθιμο της Γουρ(ου)νοχαράς 

 

   Ένα από τα πιο σημαντικά έθιμα που έμεινε αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου 

μέχρι και σήμερα, είναι το έθιμο της γουρνοχαράς στα καραγκουνοχώρια του 

κάμπου της Καρδίτσας, αλλά και σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της 

Δυτικής Μακεδονίας. 

   Την  τελευταία  Πέμπτη πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων τα περισσότερα 

σπίτια των Χασιωτών στη Δυτική Μακεδονία (απ’ όπου και κατάγομαι) και τότε και 

σήμερα, όσα διατηρούν το έθιμο, ήταν επί ποδός, μας λέει ο πάππους μου ο Γιώργος 

https://www.ekklisiaonline.gr/tag/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1/
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και η γιαγιά μου η Αναστασία, γιατί είχαν την γουρνοχαρά. Το σφάξιμο και το 

συμμάζεμα του γουρουνιού ήταν μια ιεροτελεστία. 

   Από νωρίς το πρωί 4-5 άνδρες 

και άλλες τόσες γυναίκες, συνήθως 

συγγενείς ή φίλοι των 

νοικοκύρηδων, κατέφταναν στο 

σπίτι για να βοηθήσουν, γιατί μια 

μόνη οικογένεια δεν μπορούσε να 

τα βγάλει πέρα. Όλα τα σύνεργα 

για το σφάξιμο του γουρουνιού 

ήταν έτοιμα από την προηγούμενη 

μέρα. 

   Τα καλοτροχισμένα  μαχαίρια 

και τσεκούρια για το σφάξιμο, τα 

κοκκαλάρια για το γέμισμα των 

λουκάνικων, η τάβλα όπου θα έκοβαν το κρέας και τα πράσα για τον ζαϊρέ των 

λουκάνικων, οι κατσαρόλες για το καυτό νερό όπου βουτούσαν το κεφάλι και τα 

πόδια για να τα μαδήσουν, καθώς και το μεγάλο καλογανωμένο καζάνι, όπου θα 

έλιωναν τον παστό για να πάρουν τη λίπα και τις τσιγαρίδες, που πολλές νοικοκυρές 

τις ανακάτευαν με πράσα, αλάτι και διάφορα μυρωδικά και τις διατηρούσαν σε 

πιθάρια για πολύ καιρό, μέχρι να στεγνώσουν τα λουκάνικα, που τα κρεμούσαν 

κατάματα στον ήλιο κάτω από την αστρέχα του σπιτιού. 

   Η νοικοκυρά ακολουθώντας τις παραδοσιακές συνήθειες των προγόνων της, όταν 

έσφαζαν το γουρούνι, έπαιρνε μια φτυαριά κάρβουνα, έριχνε το θυμίαμα και το έδινε 

στον αφέντη του σπιτιού ο οποίος, αφού θυμιάτιζε όλους τους παρευρισκόμενους, το 

έριχνε στον λαιμό του γουρουνιού. Πίστευαν με αυτόν τον τρόπο πως θα έχουν την 

ευλογία του Χριστού και θα έδιωχναν μακριά τους καλικάντζαρους που μαγάριζαν 

το κρέας και τα άλλα φαγώσιμα.   

   Ο μπαμπάς μου έχει  έντονα χαραγμένη στη μνήμη του τη γιαγιά του Αναστασία 

και τον παππού του τον Ζήση , που έριχναν στη φωτιά αλάτι και θυμίαμα καθ’ όλη 

τη διάρκεια του δωδεκαημέρου, για να κρατήσουν μακριά από το σπίτι μας τους 

καλικάντζαρους. 

   Μόλις τελείωνε το συμμάζεμα του γουρουνιού οι άνδρες και οι γυναίκες έφευγαν 

για τα σπίτια τους. Οι άνδρες όμως με τα καλά τους ρούχα ξαναγύριζαν στο σπίτι 

που είχε τη γουρνοχαρά και εκεί στήνονταν ένα πλούσιο τραπέζι με τυρόπιτες, 

τηγανιά με πράσα , ψητό χοιρινό στα κάρβουνα, κρασί από το αμπέλι και τραγούδι 

μέχρι αργά το βράδυ. 

 Εργασία από τον μαθητή 

 

   Γκαραλιάκο Δημήτρη  
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Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Αρκαδίας 

 

   Αρκετά από τα παραδοσιακά έθιμα της ΑΡΚΑΔΙΑΣ για την περίοδο των 

Χριστουγέννων εξακολουθούν να τηρούνται, κυρίως στα ορεινά χωριά. 

 

   Συγκεκριμένα, την παραμονή των Χριστουγέννων οι κάτοικοι τοποθετούν ένα 

μεγάλο κούτσουρο στο τζάκι, ώστε να καίει όλη την ημέρα, «για να ζεσταίνει την 

Παναγία που γεννούσε». Επίσης, οι γυναίκες καθαρίζουν τις εικόνες του σπιτιού, με 

βαμβάκι και κρασί. 

 

   Ένα ακόμα έθιμο είναι το Χριστόψωμο. Οι νοικοκυρές παρασκευάζουν το ψωμί 

του Χριστού, με κομμάτια από σύκα και στην επιφάνειά του κεντούν στολίδια και 

πλέκουν σταυρούς. 

 

   Ακόμα, σε πολλά χωριά την άλλη μέρα των Χριστουγέννων μαζεύονται παρέες 

και σφάζουν χοιρινά, που έχουν σχεδόν όλα τα σπίτια και κάνουν το παστό, είναι 

σαν γιορτή!  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Εργασία από τον μαθητή 

                                                                           Σταυρόπουλο  Δημήτρη 
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Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Ήπειρο 

 

 «Το αναμμένο πουρνάρι» 
 
   Μια ωραία συνήθεια που βασίζεται σε μια παλιά παράδοση. Όταν γεννήθηκε ο 

Χριστός και πήγαν, λέει, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή. 

Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από 

ένα κλαδί στο χέρι, τού έβαλε φωτιά και γέμισε το σκοτεινό βουνό χαρούμενες 

φωτιές και τριξίματα και κρότους. Από τότε, λοιπόν, έχουν τη συνήθεια στα χωριά 

της Άρτας, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, για να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και 

όλα τα παιδιά τα παντρεμένα, που θα πάνε στο πατρικό τους, για να φιλήσουν το 

χέρι του πατέρα και της μάνας τους, να κρατούν ένα κλαρί πουρνάρι, ή ό,τι άλλο 

δεντρικό που καίει τρίζοντας. Στον δρόμο το ανάβουν και το πηγαίνουν έτσι 

αναμμένο στο πατρικό τους σπίτι και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και κρότους τα 

σκοτεινά δρομάκια του χωριού.  

   Ακόμη και στα Γιάννενα το ίδιο κάνουν. Μόνο που εκεί δεν κρατούν ολόκληρο 

το κλαρί το πουρνάρι αναμμένο στο χέρι τους – είναι μεγάλη πολιτεία τα Γιάννενα 

– αλλά κρατούν στη χούφτα τους μια χεριά δαφνόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που 

τα πετούν στο τζάκι, μόλις μπούνε και καλημερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα ξερά 

πιάσουν φωτιά κι αρχίσουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: «Αρνιά, 

κατσίκια, νύφες και γαμπρούς!» Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. 

Να προκόβουν τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαμελιά του, να μεγαλώνουν τα 

κορίτσια και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύφες και γαμπρούς, να 

του δώσουν εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ όνομα το πατρικό να σβήσει! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Τα καρύδια» 
 
   Τα καρύδια είναι ένα παραδοσιακό ομαδικό παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά στην 

Ήπειρο. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν ως εξής: Κάποιο παιδί χαράζει στο χώμα 

μια ευθεία γραμμή. Πάνω σ' αυτή, κάθε παίκτης βάζει κι από ένα καρύδι στη 
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σειρά. Μετά, ο κάθε παίκτης με τη σειρά του και από κάθετη απόσταση ενός με 

δύο μέτρα από τη γραμμή των καρυδιών, σημαδεύει σκυφτός, και με το 

μεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό καρύδι του, κάποιο άλλο καρύδι. 

Όποιο καρύδι πετύχει και το βγάλει έξω από τη γραμμή το κερδίζει και δοκιμάζει 

ξανά σημαδεύοντας κάποιο άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, συνεχίζει ο επόμενος 

παίκτης. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να βγουν από τη γραμμή όλα τα καρύδια. 

 

 

 
 

 

                                                        

                                                                             Εργασία από τη μαθήτρια 

 

                                                                           Δρίβα Ελένη 

 

 

 

 

 

 

                                                      Από τη μαθήτρια 

                                                     Λάμπρη Βασιλική 

 

Σας προτείνω να παίξετε το 
παραπάνω παιχνίδι! Θα περάσετε 
πολύ ωραία με τους φίλους σας!!! 
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ΜΕΡΕΣ      ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Άκου τις  καμπάνες που Χριστούγεννα χτυπούν. 

Άκου τις καρδιές μας που γιορτάζουν και υμνούν. 

Τέτοιες μέρες όμορφες, παντού ας ακουστεί 

πώς καλωσορίζουμε το θείο λυτρωτή. 

 

Μέρες Χριστουγέννων κι η καρδιά μας 

γέμισε και πάλι με χαρά, 

του Χριστού τη γέννηση γιορτάζουμε ξανά!!![2] 

 
 

Χιόνι  στα κλαδιά, στα δάση  θέλει να μας πει 

για το βασιλιά  που ήρθε κάτω  δω  στη γη. 

Η κακία της ζωής ας  φύγει μακριά 

έφερε  ο Χριστός μας  τη χαρά μες στην καρδιά. 

Πάμε τώρα να πούμε ένα τραγούδι που έστειλε για το περιοδικό μας η Φοίβη; 

Δυνατά και καθαρά….. 
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 Μες στον παγωμένο το χειμώνα τη χαρά 

νέα σωτηρίας φέρνουν τόση ζεστασιά 

Δίχως  λύπη, δίχως φόβο, μέσα στην ψυχή 

η αγάπη του Χριστού ξανά να γεννηθεί. 

                                                                             

Εργασία από τη μαθήτρια 

 

                                                                           

Δευτερήγου Φοίβη 
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 Χριστουγεννιάτικες κάρτες:  

 

 

 

 

                       Από τη μαθήτρια 

                                                                Βαμβακάρη Ελευθερία 

 

 

 

 

 

Και τώρα… ήρθε η ώρα να δούμε δικές σας 
κατασκευές… 

Το περιοδικό μας θα αποκτήσει περισσότερο 
χρώμα και θα δώσει σε όλους χαρά και 

διάθεση για δημιουργία…. Πάμε…  
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 Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες….  

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                  Από τη μαθήτρια 

                                                                           Βεντούρη Θάλεια 

 Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες….  
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                 Από τον μαθητή 

                                                          Κόλτσα Νικολάε 

 

 

 Χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό με κεράκι…  
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             1η εικόνα                                                            2η εικόνα 

 

 

 

 

3η εικόνα 4η εικόνα 

                                                  Από τον μαθητή 

                                                                                   Τσιλίκη Παντελή 

Θέλετε να δείτε πώς φαίνεται το κεράκι από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες; 

Σας το παρουσιάζουμε με πολλή χαρά… 
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 Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες….  

 

 

 

 

                                                                                      

                            Από τη μαθήτρια 

                                                                           Λαμπροπούλου Μαρίνα 

 

 

Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες  

 

 

 

 

                           

 

 

   Από τη μαθήτρια 

                                                                           Μπαρμπαγαδάκη Μαρία  
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Αστέρι με τέσσερις γωνίες: 

  

  Αν ακολουθήσεις πιστά τις πιο κάτω οδηγίες, μπορείς να 

φτιάξεις το δικό σου ατέρι…. 

  

    

 Υλικά:  

Χαρτί άσπρο ή χρωματιστό, μολύβι, ψαλίδι  

  

 Κατασκευή:  

Παίρνουμε ένα τετραγωνισμένο χαρτί (άσπρο ή χρωματιστό).  

Το διπλώνουμε  

 

οριζόντια και κάθετα από πλευρά σε πλευρά και διαγώνια από γωνία σε 

γωνία. Οι διπλώσεις που δημιουργήθηκαν στις τέσσερις πλευρές, τις 

κόβουμε με το ψαλίδι μέχρι τη μέση.  

Τώρα υπάρχει σε κάθε γωνία από ένα μικρό τετράγωνο.  

 

Τσακίζουμε καλά κάθε γωνία (δεξιά και αριστερά) μέχρι την εγκοπή.  

Τα αυτιά που δημιουργήθηκαν από το τσάκισμα τα διπλώνουμε προς τα 

μέσα και τα κολλάμε.  

 

 

 

 

Αν θέλουμε μπορούμε να κατασκευάσουμε ακόμα ένα και να το 

κολλήσουμε από πάνω, φτιάχνοντας έτσι ένα αστέρι με οκτώ γωνίες.  
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1) Σ _ _ _ _ _ Σ                                                   6)  Δ _ _ Α 

  

2) Τ _ _ _ _ _ Ο                                                  7) Α _ _ _ _ Ι 

 

3) Χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Σ                                   8) Β _ _ _ _ _ _ _ _ Α 

 

4) Ε _ _ _ _ _ Ο                                                  9) Μ _ _ _ _ Σ 

 

5) Λ _ _ _ _ _ _ Α                                               10) Κ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Σ 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

               MERRY CHRISTMAS!!!  
                                                                           MERRY CHRISTMAS!!! 
 

                                     
 
 

Είστε έτοιμοι να παίξουμε μία 

«χριστουγεννιάτικη κρεμάλα;» 

Οι λέξεις που θα συμπληρώσετε 

είναι μπερδεμένες στα παρακάτω 

συννεφάκια…. Βρείτε τις και 

γράψτε τις σωστά…. 

ΔΩΡΑ 

 

ΕΛΚΗΘΡΟ 

ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΣΚΟΥΦΟΣ 

ΛΑΜΠΑΚΙΑ 

 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙ 

 ΜΠΟΤΕΣ 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤ

Α 

 

ΤΡΙΓΩΝΟ 
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Φτιάχνω τον δικό μου Άγιο Βασίλη (χρησιμοποιώντας διπλόκαρφα) 
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«Ο Όντι, ο γίγαντας και ο Αϊ Βασίλης» 
(του Χρυσόστομου Γκέκα) 

 
 

   Eίναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο Όντι κάθεται στο παράθυρο του δωματίου του 

και κοιτάζει το πρώτο χιόνι να πέφτει στους παγωμένους δρόμους της πόλης. Το 

νεαρό αγόρι δείχνει ήρεμο να απολαμβάνει τις τελευταίες εικόνες της μέρας από το 

χιονισμένο γιορτινό τοπίο, όμως στην πραγματικότητα, το μυαλό του απασχολεί 

όλη αυτή η ιστορία των γιγάντων, που είχε αναστατώσει την περιοχή το τελευταίο 

διάστημα.  

   Πριν από έναν μήνα περίπου, πεινασμένοι γίγαντες εμφανίστηκαν στο κοντινό 

δάσος και κάθε βράδυ κάνανε επιδρομές σε σπίτια, ψάχνοντας για τροφή. Δυο 

άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να αμυνθούν και χρειάστηκε η 

επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας, για να καταφέρουν να σκοτώσουν τα 

λυσσασμένα αυτά πλάσματα. Οι αρχές είχαν διαβεβαιώσει τους πολίτες πως 

επρόκειτο για πειραματόζωα, που είχαν ξεφύγει από μια στρατιωτική βάση και πως 

αυτά ήταν τα μοναδικά που υπήρχαν ωστόσο, στα αυτιά του είχαν φτάσει 

πληροφορίες πως ψάχνανε και για ένα τρίτο τέρας το οποίο δεν μπορούσαν να 

εντοπίσουν. Αυτό στριφογύριζε στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή, όταν ξαφνικά 

χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο φίλος του ο Μαγκού που έμενε στο ορφανοτροφείο.    

   Το ορφανοτροφείο ήτανε δυο ώρες έξω από την πόλη και έδινε στέγη και 

φροντίδα σε 50 περίπου παιδιά που είτε είχαν χάσει τους γονείς τους, είτε αυτοί τα 

είχαν εγκαταλείψει. Ο Μαγκού ήταν πολύ αναστατωμένος και του έλεγε πως ένας 

τρίτος γίγαντας εμφανίστηκε εκείνο το βράδυ και πεινασμένος κατευθυνόταν στο 

ορφανοτροφείο. Ο Όντι έκλεισε το τηλέφωνο και για τα επόμενα δέκα 

δευτερόλεπτα έμεινε ακίνητος. Είναι ώρα για δράση, σκέφτηκε και το πρόσωπό του 

φωτίστηκε σαν γιορτινό λαμπιόνι. Χωρίς να χάσει άλλο χρόνο, φοράει τη μαγική 

στολή που κρύβει πάντα στο πάνω μέρος της παλιάς ντουλάπας και με δυο σάλτα 

βρίσκεται στον δρόμο.  

   Καθώς ξεκινάει να τρέχει, πετάγεται από τη γωνία η Λουσιάνα. Ωχ όχι! Σκέφτεται 

ο Όντι. Η Λουσιάνα ήταν συμμαθήτριά του και κάθε φορά που τη συναντούσε είχε 

και μια καινούρια ιστορία να του πει.  

«Γεια σου, Όντι. Θέλω κάτι να σου πω!», είπε η Λουσιάνα, και από το ύφος της 

κατάλαβε πως πρόκειται για άλλη μια βαρετή και καθόλου ενδιαφέρουσα ιστορία, 

που θα τον έκανε να καθυστερήσει. Εκείνος προσπαθεί ευγενικά να την αποφύγει, 

όμως η Λουσιάνα επίμονη όπως πάντα, σχεδόν του έκλεινε τον δρόμο κάθε φορά 

που επιχειρούσε να ξεγλιστρήσει. Τότε, το κρεμασμένο σεντόνι από το μπαλκόνι 

της κυρίας Μπράουν που ανέμιζε στο πολικό αεράκι που φυσούσε, του δίνει την 

Διαβάζοντας μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη ιστορία….  
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ιδέα. Με ένα σάλτο, πιάνεται από το σεντόνι και τινάζοντας τα πόδια του με δύναμη 

βρίσκεται μακριά από τη Λουσιάνα πραγματοποιώντας ένα εκπληκτικό άλμα που 

πολύ θα ζήλευε και ο καλύτερος αθλητής του κόσμου. Ο Όντι, μη έχοντας άλλο 

χρόνο για χάσιμο, σαν αστραπή διασχίζει τον δρόμο και κατευθύνεται στο 

ορφανοτροφείο, που βρίσκεται κοντά στο μεγάλο δάσος, λίγο έξω από τη πόλη.    

   Μετά από αρκετό τρέξιμο σταματά, για να πάρει μερικές ανάσες αλλά ένα 

παράξενο βουητό του τραβά αμέσως την προσοχή. Πρόκειται για το ίδιο βουητό 

που ακουγόταν τις τελευταίες μέρες στην πόλη και κανείς δεν ήξερε τι ήταν, μόνο 

που εδώ το βουητό ακούγεται πιο έντονα. Ο παράξενος ήχος τον τραβά σα 

μαγνήτης στη λίμνη που βρίσκεται λίγο πιο πέρα και χωρίς να το πολυσκεφτεί, 

βουτά μέσα ελπίζοντας να ανακαλύψει το μυστικό που κρύβεται στον βυθό της.   

   Παρόλο που είναι βράδυ, ο βυθός κατά παράξενο τρόπο φωτίζεται και τα φώτα 

τον οδηγούν σε μια σπηλιά. Μπαίνει μέσα και διαπιστώνει πως κατά ένα περίεργο 

τρόπο μέσα στη σπηλιά δεν μπαίνει ούτε σταγόνα νερό. Προχωράει σιγά – σιγά, 

όταν για μια στιγμή φωνές ανθρώπων τον αναγκάζουν να κρυφτεί πίσω από έναν 

βράχο. Με μεγάλη προσοχή βγάζει το κεφάλι του από την άκρη του βράχου ίσα 

που να μπορεί να δει και ξαφνικά και πάλι το πρόσωπό του φωτίζεται από έκπληξη 

αυτήν τη φορά.  

   Λίγο πιο πέρα είναι ο βαρόνος, ο μεγαλύτερος κακοποιός της περιοχής ο οποίος 

έχει κλέψει χρυσά αγάλματα ανυπολόγιστης αξίας και προσπαθεί να φτιάξει 

αντίγραφα με πηλό. Πάνω τους ρίχνει ένα ειδικό υλικό, που βγαίνει από τη μηχανή 

που κάνει το φοβερό εκείνο θόρυβο και τα κάνει να μοιάζουν με χρυσά. Το 

τηλέφωνο του βαρόνου χτυπάει και από τη συνομιλία που ακολουθεί ο Όντι 

καταλαβαίνει πως κάποιοι πελάτες του ζητούν τα αγάλματα να έχουν ψηλά τα χέρια 

και το ένα τους πόδι να είναι λίγο πιο μπροστά από το άλλο.  

   «Τι να κάνω;», σκέφτεται ο ήρωάς μας. Αμέσως ο νους του πάει στη μαγική 

στολή του, που τόσες φορές τον είχε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Κάνει με το χέρι 

του έτσι και βγάζει από την τσέπη μια μίνι βιντεοκάμερα. Καταγράφει τα πάντα 

όσο πιο προσεκτικά μπορεί και πάνω που είναι έτοιμος να φύγει, το βλέμμα του 

συναντιέται με εκείνο του βαρόνου ο οποίος μόλις τον αντιλαμβάνεται, φωνάζει 

υστερικά τους νάνους φονιάδες του να τον πιάσουν.  

   Ο Όντι με γρήγορες κινήσεις πηδάει πάνω από τις κούτες με τα ψεύτικα αγάλματα 

και βουτάει με δύναμη στα παγωμένα νερά του βυθού της λίμνης από ένα στενό 

παράθυρο της μυστικής σπηλιάς. Κολυμπάει με όση δύναμη είχε και μόλις βγαίνει 

στην επιφάνεια του νερού, βλέπει το έλκηθρο του Αϊ Βασίλη να στέκεται στην άκρη 

της λίμνης.  

   Ο Αϊ Βασίλης σα να κατάλαβε πως ο νεαρός φίλος μας κινδύνευε, αμέσως κάνει 

νόημα στους ταράνδους του και το έλκηθρο αστραπιαία βρίσκεται πάνω από το 

κεφάλι του Όντι.  

«Ανέβα πάνω στο έλκηθρο», του λέει. Δίχως δεύτερη σκέψη και με τους νάνους 

φονιάδες να πλησιάζουν, ο νεαρός μας ήρωας πιάνεται από το μπράτσο του 

έλκηθρου και με μια κίνηση βρίσκεται μέσα. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια να 

κρατηθεί στη θέση του, όταν οι τάρανδοι πραγματικά απογείωσαν το έλκηθρο. 



Ο κορωνοϊός και τα .... Χριστούγεννά του.... 
 

[56] 
 

«Γρήγορα ξεκινάμε!!!», λέει ο γνωστός, κοκκινοντυμένος, ασπρογένης κύριος.  

   Ο Όντι σπεύδει αμέσως να του εξηγήσει για τον γίγαντα, το ορφανοτροφείο και 

τον φίλο του τον Μαγκού που κινδυνεύει, για τον βαρόνο και τη μυστική σπηλιά. 

«Χρειάζεσαι τη βοήθειά μου. Κρατήσου καλά …. και φεύγουμε», λέει ο Αϊ 

Βασίλης. Ο Όντι πάλι κράτησε την ανάσα του όταν με μια κίνηση το έλκηθρο 

προσγειώθηκε στην άκρη του δάσους. 

«Φτάσαμε», λέει ο Αϊ Βασίλης και εξαφανίζεται δίχως καθυστέρηση.  

   Ο Όντι κοιτάζει γύρω του και ξεκινάει πάλι να τρέχει προς τη κατεύθυνση του 

ορφανοτροφείου, που μόλις διακρινόταν στο βάθος. Όσο πλησιάζει αισθάνεται ότι 

κάτι δεν πάει καλά μιας και το κτίριο φαίνεται άδειο. Στο μυαλό του αρχίζουν να 

μπαίνουν κακές ιδέες, όταν ξαφνικά χτυπάει με δύναμη πάνω σε έναν τοίχο που 

μοιάζει να ξεφύτρωσε μπροστά του. Χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα να συνέλθει 

και να καταλάβει πως αυτό που τον σταμάτησε δεν ήταν παρά το πόδι του πελώριου 

γίγαντα, ο οποίος με πελώρια βήματα φαινόταν να ψάχνει τα παιδιά του 

ορφανοτροφείου.  

   Ευτυχώς για τον Όντι, ο γίγαντας ήταν τόσο πελώριος και βιαστικός που δεν 

αντιλήφθηκε την παρουσία του και συνέχισε τον δρόμο του, βγάζοντας ένα 

παράξενο σιγανό μα και τρομακτικό θόρυβο. Τώρα όλα ήταν ξεκάθαρα στο μυαλό 

του μικρού ήρωα. Ο φίλος του ο Μαγκού είχε προλάβει να απομακρύνει τα παιδιά 

και ο γίγαντας έψαχνε τώρα με μανία να τα βρει. Πριν προλάβει να τελειώσει τη 

σκέψη του, ο Αϊ Βασίλης με το έλκηθρο εμφανίστηκε μπροστά του σα να 

ξεφύτρωσε απ’ τη γη.  

«Τι συνέβη;», ψέλλισε ο Όντι. 

« Ε, να, όταν εξήγησα στα ελάφια μου πως τα παιδιά κινδυνεύουν, αποφάσισαν να 

τρέξουν λίγο πιο γρήγορα και μιας και τα δώρα που είχαν μείνει ήταν λίγα και ο 

καιρός καλός, τελειώσαμε πιο γρήγορα!», απάντησε χαμογελαστός ο Άγιος. «Και 

μιας και μιλάμε για δώρα πάρε και το δικό σου!».  

   Ο Όντι για μια στιγμή ξέχασε όλα τα προβλήματα που είχε να λύσει και χάρηκε 

τόσο πολύ, όταν έπιασε στα χέρια του το σούπερ ειδικό κασετοφωνάκι, που έβγαζε 

ότι ήχο εσύ διάλεγες και που του είχε γράψει να του φέρει. Για μια στιγμή μονάχα, 

κι αμέσως το πρόσωπό του πήρε και πάλι εκείνη τη γνώριμη έκφραση που έχει όταν 

το μυαλό του κατεβάζει μια ιδέα.  

« Σκέφτηκα κάτι!!!», φωνάζει απότομα, τόσο, που τα ελάφια κάνανε όλα ένα βήμα 

πίσω. «Άκου!», και αρχίζει να εξηγεί το σχέδιό του.  

   Εν τω μεταξύ ο πελώριος γίγαντας, γυρνούσε εδώ κι εκεί βγάζοντας όλο και πιο 

πυκνά εκείνο τον τρομακτικό θόρυβο, ενώ κάθε τόσο σταματούσε προσπαθώντας 

να ακούσει οτιδήποτε μπορούσε να τον οδηγήσει στη λεία του. Ξαφνικά, το σώμα 

του φαίνεται να μαρμαρώνει καθώς ακούει φωνές παιδιών να έρχονται από μια 

μεριά. Αμέσως, αρχίζει να τρέχει προς τα κει τόσο γρήγορα που το έδαφος 

ανασηκώνεται κάθε φορά που τα πελώρια πόδια του χτυπούν με δύναμη το χώμα.    

   Οι φωνές των παιδιών γίνονται όλο και πιο δυνατές και ο γίγαντας είναι σίγουρος 

πια πως δυο βήματα ακόμη κι έφτασε. Μα.. να, είχε φτάσει αλλά, ενώ οι φωνές των 

παιδιών είναι εκεί, τα παιδιά πουθενά. Πριν καλά καλά προλάβει να το σκεφτεί, 
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ένας πελώριος βράχος προσγειώνεται στο κεφάλι του και τον αναγκάζει να 

γονατίσει. Αμέσως μετά και ένας δεύτερος μεγαλύτερος τον ξαπλώνει κάτω και 

μετά κι άλλος κι άλλος και οι τεράστιες πέτρες φαίνεται να πέφτουν σα βροχή από 

τον ουρανό.  

   Στην πραγματικότητα είναι η αεροπορία του Βόρειου Πόλου, με αρχιπιλότο τον 

Αϊ Βασίλη και συγκυβερνήτη του τον Όντι, οι οποίοι αφού παρέσυραν τον γίγαντα 

βάζοντας το σούπερ ειδικό κασετοφωνάκι να βγάζει φωνές παιδιών, άρχισαν να τον 

βομβαρδίζουν με πέτρες που φόρτωναν στο έλκηθρο από τον κοντινό λόφο.  

   Σε λίγο ο γίγαντας, έχει σκεπαστεί κυριολεκτικά από ένα βουνό με πέτρες και με 

μονάχα το κεφάλι του να έχει μείνει έξω, φαίνεται ανήμπορος να αντιδράσει. Την 

επόμενη στιγμή, ο χώρος πλημμυρίζει από τα παιδιά του ορφανοτροφείου που με 

αρχηγό τους τον Τζακ είχαν κρυφτεί σε μια σπηλιά εκεί κοντά.  

«Προσέξτε!», φωνάζει ο Όντι και με γρήγορες κινήσεις σκαρφαλώνει στις πέτρες 

και φτάνει στο πίσω μέρος του γιγάντιου κεφαλιού. Εκεί βρίσκει το ηλεκτρονικό 

τσιπάκι που έχουν τοποθετήσει στο κεφάλι του γίγαντα και αφού το ρυθμίζει με το 

ειδικό κατσαβίδι που βγάζει από την ειδική στολή του, κατεβαίνει να συμμετάσχει 

στη χαρά των παιδιών που στο μεταξύ έχουν ξεσπάσει σε ζητωκραυγές.  

«Μπράβο!!!»,  ακούγεται η βροντερή φωνή του Κοκκινοντυμένου Ασπρογένη. Και 

αυτή τη φορά ο ουρανός φαίνεται να βρέχει δώρα από το έλκηθρο.  

   Το πανηγύρι κράτησε μέχρι το πρωί, ενώ την επόμενη μέρα ο Όντι πήγε στην 

αστυνομία και παρέδωσε το βίντεο με την κρυψώνα του βαρόνου και τα κλεμμένα 

αγάλματα. Οι αρχές δεν άργησαν να οδηγήσουν τον βαρόνο στη φυλακή όπου και 

παρέμεινε για πάντα. Μετά από πολλά πολλά χρόνια, κάποιοι μίλησαν για έναν 

παράξενο γίγαντα που ανακαλύφθηκε στα βάθη του Αμαζονίου, τρώγοντας 

χορταράκι και βγάζοντας φωνή προβάτου.  

Αυτά συνέβησαν κάποια παραμονή πρωτοχρονιάς που ο νεαρός Όντι κοιτούσε έξω 

από το παράθυρό του, το πρώτο χιόνι να πέφτει στους παγωμένους δρόμους της 

πόλης. 

 

 

                                   Εργασία από τη μαθήτρια 

 

                                                              Σαντορινάκη Διονυσία 
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   Για τη Δανία τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερης 

σημασίας. Κάθε οικογένεια φτιάχνει μόνη της 

χειροποίητα στεφάνια με αλεξανδρινό και πάνω 

του τοποθετούν τέσσερα κεριά, ένα για κάθε 

Κυριακή έως τα Χριστούγεννα. Το ξεχωριστό 

έθιμο στη Δανία κατά τη διάρκεια των 

Χριστουγέννων είναι το γνωστό «έθιμο του 

κεριού».  

   Στη Δανία, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν και τα 

καλικαντζαράκια (γνωστά ως) Julenisser. 

 

   Τα πράγματα δε διαφέρουν από τις άλλες χώρες 

όσον αφορά στο εορταστικό γεύμα. Η μοναδική 

διαφορά είναι ότι στο δανέζικο γλυκό «κρύβεται» 

ένα αμύγδαλο. Όποιος είναι ο τυχερός και το βρει, 

ανταμείβεται με το λεγόμενο «δώρο του 

αμυγδάλου». 

 

 

                                                                                            Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                                      

                                                                                            Δευτερήγου Φοίβη 
        

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

https://www.maxmag.gr/apscychologita/taxideyontas-kai-mathainontas-tin-dania/
http://1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/adventskalender/257
http://1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/adventskalender/257
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 Χριστούγεννα στην Πολωνία:  

 

   Στην Πολωνία η περίοδος που προηγείται των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς νέοι και μεγάλοι απέχουν συνειδητά από πειρασμούς (κυρίως από 

γλυκά) στη προσπάθειά τους να έχουν εσωτερική γαλήνη και αρμονία. 

   Τα σπίτια και τα δωμάτιά τους φαντάζουν υπέροχα με πλούσιες χριστουγεννιάτικες 

διακοσμήσεις. Και εδώ κόκκινα ή μπλε αλεξανδρινά χρησιμοποιούνται στη 

παραδοσιακή διακόσμηση της Πολωνίας σε συνδυασμό με κλαδιά από πεύκα. 

   Η παραμονή των Χριστουγέννων θεωρείται η πιο σημαντική ημέρα των εορτών. 

Μετά από μια ημέρα νηστείας η οικογένεια από τους γηραιότερους μέχρι τα παιδιά, 

συγκεντρώνονται στο γιορτινό τραπέζι που ειδικά για την περίσταση είναι περίτεχνα 

διακοσμημένο ενώ το λευκό τραπεζομάντιλο θεωρείται πλέον απαραίτητο. 

   Μόλις το πρώτο αστέρι εμφανισθεί στον ουρανό η εορτή μπορεί να ξεκινήσει. Η 

έναρξη της εορτής γίνεται με το μοίρασμα του χριστουγεννιάτικου μπισκότου, ως 

ένδειξη αγάπης και συμφιλίωσης που συνοδεύεται με την ανταλλαγή θερμών ευχών. 

Στο τραπέζι υπάρχει πάντα και ένα πιάτο άδειο σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης 

εμφανιστεί αναπάντεχα.  

 

Εργασία από τον μαθητή 

                                                                                                                                                                                 

Σκλάβο Ιωσήφ 

 

 

 
 

 Χριστούγεννα στην Ιταλία:  
 

   Τα Χριστούγεννα είναι μια 

παγκόσμια γιορτή. Γιορτάζεται 

ωστόσο διαφορετικά από χώρα σε 

χώρα, ανάλογα με το κλίμα, την 

ιστορία ή την νοοτροπία κάθε λαού.  

   Στην Ιταλία η περίοδος των 

Χριστουγέννων έχει τη μεγαλύτερη 

διάρκεια γιατί αρχίζει από τις 8 

Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 6 

Ιανουαρίου. Τα σπίτια διακοσμούνται με Αλεξανδρινά, χριστουγεννιάτικα δέντρα 

και την παραδοσιακή Φάτνη. Το έθιμο της φάντης είναι καθαρά ιταλικό έθιμο και 

προήλθε από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης ο οποίος ζήτησε από κάποιον τεχνίτη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%84%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
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να του κατασκευάσει μία φάτνη με ανθρώπινες φιγούρες και μπροστά από αυτήν 

τέλεσε τη λειτουργία.  

   Στην Ιταλία παρόλο που υπάρχει η φιγούρα του Αϊ Βασίλη (Babbo Natale), τα 

χριστουγεννιάτικα δώρα τα φέρνει η μάγισσα Befana την παραμονή των 

Θεοφανίων. Η μάγισσα Befana πετάει με τη σκούπα της, τρώει καρύδια και 

μπισκότα που της αφήνουν τα παιδιά και, πριν πετάξει μακριά τους, αφήνει δώρα 

και παιχνίδια στα καλά παιδιά και… μαύρο κάρβουνο στα άτακτα παιδιά. Ο μύθος 

λέει ότι η Befana ήταν μια γριά που ζούσε τον καιρό των τριών μάγων αλλά δεν 

μπόρεσε να φέρει δώρα στο Χριστό. Από τότε μοιράζει τα δώρα της στα παιδιά.  

   Μια άλλη ιταλική παράδοση είναι να δίνουν ένα σακουλάκι φακές στους φίλους 

τους, για να φτιάξουν σούπα. Το φαγητό αυτό τους θυμίζει τις δύσκολες και 

φτωχές εποχές και την τρώνε για να έχουν τύχη στο νέο έτος. 

   Στη Σικελία οι χωρικοί βγάζουν τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων νερό από τα 

πηγάδια και ραντίζουν τα ζώα τους γιατί πιστεύουν ότι το νερό αυτό είναι 

αγιασμένο επειδή την ίδια μέρα γεννιέται ο Σωτήρας του κόσμου.  

   Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στην Ιταλία διαφοροποιείται ανάλογα με την 

περιοχή. Αυτό που συνηθίζεται στις περισσότερες περιοχές την παραμονή των 

Χριστουγέννων δεν είναι η γαλοπούλα… αλλά το χέλι και ο σολομός. Επίσης 

φτιάχνουν σπιτικά τορτελίνια, κόκορα μαγειρευτό και πολλά γλυκά. Ιδίως την 

ημέρα των Χριστουγέννων σερβίρουν σούπες και κρέας. Μάλιστα 

χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο γλυκό είναι το «Panetone» με σοκολάτα ή 

σταφίδες.          

   

  

 

 

 Χριστούγεννα στη Βραζιλία: 
 

   Στη Βραζιλία τα Χριστούγεννα ονομάζονται «dia de Festas» και γιορτάζονται 

στις 25 Δεκεμβρίου.  

   Η περίοδος των Χριστουγέννων ξεκινά στις αρχές του καλοκαιριού, με 

βαρκάδες και πικ νικ.  

   Έχει διατηρήσει μερικά από τα έθιμα της Πορτογαλίας. Σε αυτά είναι η 

δημιουργία μιας φάτνης με τη δημιουργία μιας σκηνής με τη γέννηση η 

«Presepio». Η δημιουργία αυτής της σκηνής του Ιησού γεννημένου στο «κρεβάτι 

από άχυρο», υπάρχει μέχρι σήμερα και γίνεται με το στολισμό εκκλησιών, σπιτιών 

και καταστημάτων.  
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   Την παραμονή των Χριστουγέννων το δείπνο σερβίρεται πριν η οικογένεια πάει 

στη μεσονύκτια λειτουργία ούτως ώστε η Αγία Οικογένεια να μπορεί να δειπνήσει 

όταν τα μέλη της οικογένειας απουσιάζουν. Το μενού περιλαμβάνει ψητή 

γαλοπούλα, ψάρι, λαχανικά και φρούτα. Πίνουν κρασί, μπύρα και σαμπάνια. 

   Το χρώμα που χαρακτηρίζει τη διακόσμηση είναι το πράσινο. Το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι στολισμένο με κεριά. Τραγουδιούνται κάλαντα 

και το πιο διαδεδομένο τραγούδι είναι η «Άγια Νύχτα». 

   Τα παιδιά πριν πάνε για ύπνο την Παραμονή, τακτοποιούν τα παπούτσια τους 

για να τα βρει «ο Papai Noel» – ο αντίστοιχος Άγιος Βασίλης των ΗΠΑ. Αυτός 

σύμφωνα με το έθιμο ζει στη Γροιλανδία, φοράει κόκκινο παλτό με γούνα κι έχει 

μια τσάντα με δώρα. Αφήνει ένα δώρο για κάθε καλό παιδί την ημέρα των 

Χριστουγέννων. 

   Το πρωί των Χριστουγέννων τα παιδιά ετοιμάζουν πρωινό, μαζεύουν τα δώρα 

απ’ τα παπούτσια τους και ψάχνουν τα υπόλοιπα δώρα σε άλλες γωνιές του 

σπιτιού που είναι κρυμμένα. Το απόγευμα πάνε βόλτες καθώς ο καιρός είναι 

ζεστός κι επιτρέπει τα πυροτεχνήματα. 

   Στη Βραζιλία και στο Μεξικό, οι κάτοικοι απολαμβάνουν μια έκδοση του λαϊκού 

έργου «Οι βοσκοί». Η βραζιλιάνικη εκδοχή έχει περισσότερες βοσκοπούλες παρά 

βοσκούς κι έναν τσιγγάνο, ο οποίος επιχειρεί ν’ απαγάγει το Θείο Βρέφος! 

                                  
 

 

 

 
 Χριστούγεννα στην Αλβανία: 

 

   Ένα από τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Αλβανία είναι ότι φτιάχνουν 

μπακλαβά, γαλοπούλα με συνοδευτικό ένα παραδοσιακό ψωμί και κρεατόπιτα. 

Επίσης, πηγαίνουν στην εκκλησία, για να τιμήσουν τον Χριστό.  

 

                                            

Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                                      

                                                                                            

Μπακέρι Γκαμπριέλα 
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   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

              
 
           

 
 
 
 

 
 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

   Οι μέρες των Χριστουγέννων είναι μέρες ξεχωριστές για μικρούς και 

μεγάλους. Είναι μέρες χαρούμενες αφιερωμένες στον εαυτό μας, την οικογένειά 

μας, τους φίλους μας.  

   Όλοι ξέρουμε πως το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι το πιο μεγαλόπρεπο του 

χρόνου. Καλοστρωμένο τραπέζι, αστραφτερά πιάτα, τα καλά μας μαχαιροπίρουνα 

και πολλή πολλή φαντασία για τον στολισμό! 

   Από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δε λείπει ποτέ το χριστόψωμο. Κάθε χρόνο 

σε πολλά μέρη της Ελλάδας γεύονται το χριστόψωμο. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Και τώρα… ήρθε η ώρα…  να διαβάσετε μερικές 

συνταγές για το γιορτινό σας τραπέζι….  

Καλή σας επιτυχία!!! 
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 Γαλοπούλα χριστουγεννιάτικη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χριστουγεννιάτικες δίπλες: 

 

 Υλικά: 

 500 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 

 5 αβγά, μεσαία 

 2 κ.σ. ελαιόλαδο 

 1 πρέζα αλάτι 

 2 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική 

 1-2 κ.σ. νερό, προαιρετικά 

 400 ml σπορέλαιο, για το τηγάνισμα 

Για το σιρόπι 

 800 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική 

 800 γρ. νερό 

 2 στικ κανέλα 

 χυμό λεμονιού, από 1/2 λεμόνι 

 50 γρ. μέλι 

Για το σερβίρισμα 

 μέλι 

 καρύδια, σπασμένα 

 Υλικά: 
1 γαλοπούλα 4 κιλά 
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
1 ½ φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο 
500 γραμμάρια κιμάς 
½ φλιτζάνι καφέ κονιάκ 
300 γραμμάρια κάστανα βρασμένα 
200 γραμμάρια μανιτάρια ψιλοκομμένα 
½ φλιτζάνι ζωμός κότας ή 1 κύβο διαλυμένο σε ½ λίτρο 
νερού 
2-3 κουταλιές σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο 
Αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο  
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 Εκτέλεση:  

Για τις δίπλες 

 Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το αλεύρι, τα αβγά, το ελαιόλαδο, αλάτι, τη ζάχαρη 

και χτυπάμε με τον γάντζο σε μέτρια ταχύτητα για 1-2 λεπτά. Το μείγμα δεν θα δέσει 

καλά στο μίξερ. Αφαιρούμε και συνεχίζουμε να πλάθουμε με τα χέρια μας. 

 Μόλις σχηματίσουμε τη ζύμη με τα χέρια μας τη μεταφέρουμε ξανά στο μίξερ και 

χτυπάμε για 1-2 λεπτά. Αν είναι πολύ σφιχτή η ζύμη τότε προαιρετικά βάζουμε το 

νερό. 

 Κόβουμε σε 5 κομμάτια, καλύπτουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο να 

ξεκουραστεί για 1 ώρα. 

 Τοποθετούμε ένα τηγάνι με το σπορέλαιο σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε να ζεσταθεί 

καλά. 

 Πασπαλίζουμε με αλεύρι τον πάγκο εργασίας μας και βάζουμε το ένα κομμάτι από 

τη ζύμη. 

 Ανοίγουμε με έναν πλάστη τη ζύμη σε πολύ λεπτό φύλλο. Κόβουμε σε κομμάτια και 

τα μεταφέρουμε στο καυτό λάδι. Τηγανίζουμε για 1 λεπτό να πάρει χρώμα. 

 Αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα 

κομμάτια της ζύμης. 

Για το σιρόπι 

 Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό, τις κανέλες, τον χυμό λεμονιού, το 

μέλι και μεταφέρουμε σε δυνατή φωτιά να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη. 

 Αφαιρούμε από τη φωτιά και βάζουμε τις δίπλες για 5 δευτερόλεπτα. 

 Αφαιρούμε και σερβίρουμε με μέλι και καρύδια. 

                                                                            Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                        Καλεμάκη Δέσποινα 
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 Κουραμπιέδες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία από τον μαθητή 

 

     Μαλινδρέτο Στέλιο 

 

 

 

  

 Κουραμπιέδες: 
 

 

  

 

 

 

                                                                            Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                        Βαμβακάρη Ελευθερία 

 

 

 Υλικά: 
100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη 
500 γραμμάρια βούτυρο  
2 κρόκοι 
1 αυγό  
150 - 250 γραμμάρια καβουρντισμένο και 
χοντροκομμένο αμύγδαλο ( κατά βούληση)  
1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική 
2 βανίλιες 
½ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο 
1/3 του ποτηριού (του κρασιού) κονιάκ  
850 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
 

 Για το πασπάλισμα: 
1 κιλό ζάχαρη άχνη 

2 βανίλες 

 

 Υλικά: 
600 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος 
250 γραμμάρια αμύγδαλα 
½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 
1 πρέζα βανίλια 
220 γραμμάρια ζάχαρη άχνη 
50 γραμμάρια ρούμι μαύρο 
1.200 γραμμάρια αλεύρι 
Άχνη για πασπάλισμα 
 



Ο κορωνοϊός και τα .... Χριστούγεννά του.... 
 

[68] 
 

 Συνταγή για μελομακάρονα: 

 

                                      Υλικά: 
Για το σιρόπι:                                      Για τα μελομακάρονα: 
500 γρ. νερό 
800 γρ. ζάχαρη                                                         400γρ. χυμό πορτοκάλι 
150 γρ. μέλι                                                               400γρ. σπορέλαιο 
3 στικ κανέλας                                                          180 γρ. ελαιόλαδο 
3 γαρίφαλα                                                               50γρ. άχνη ζάχαρη 
1 πορτοκάλι, κομμένο στη μέση                           ½ κ.γ. γαρύφαλλο 
                                                                                    2-3 κ.γ.κανέλα 
                                                                                     ¼ κ.γ μοσχοκάρυδο 
                                                                                     1 κ.γ. μαγειρική σόδα 
                                                                                     ξύσμα από 2 πορτοκάλια 
                                                                                     1 κιλό αλεύρι γ.ο.χ. 
                                                                                     200γρ.σιμιγδάλι ψιλό 

 

Eκτέλεση: 

 Για το σιρόπι: 

Βάζετε όλα τα υλικά για το σιρόπι, εκτός από το μέλι να βράσουν. 

Πρέπει να ξεκινήσετε το σιρόπι 3-4 ώρες, πριν αρχίσετε να φτιάχνετε τα 

μελομακάρονα, για να έχει κρυώσει, όταν βγουν τα μελομακάρονά σας από τον 

φούρνο. 

Μόλις το σιρόπι πάρει μια βράση το αποσύρετε από την φωτιά και προσθέτετε το 

μέλι. Ανακατεύετε και αφήνετε το σιρόπι να κρυώσει. 

 

 Για τα μελομακάρονα: 

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 190 ℃ στον αέρα .Σε ένα μπολ βάζετε το αλεύρι, 

το σιμιγδάλι, αναμιγνύετε, προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύετε. Πλάθετε 

τα μελομακάρονα σε ομοιόμορφο σχήμα και ψήνετε για περίπου 20-25 λεπτά μέχρι 

να γίνουν τραγανά και να πάρουν ωραίο χρώμα. 

Τέλος, αφού τα βγάλετε από τον φούρνο τα βάζετε στο σιρόπι και τοποθετείτε από 

πάνω τους μερικά ψιλοκομμένα καρύδια. 
 

                                    Καλή σας όρεξη!!!!! 

 

Την παραπάνω συνταγή την έφεραν τρεις συμμαθήτριές σας: 

 

                                          Εργασία από τις μαθήτριες: 

Λάμπρη Βασιλική, 

Λαμπροπούλου Μαρίνα 

                                                                                    και 

 Μπαρμπαγαδάκη Μαρία 
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Τις γιορτινές αυτές μέρες μια πολύ καλή ιδέα είναι να στείλουμε στα 

αγαπημένα μας πρόσωπα ένα γράμμα, μία κάρτα  και να τους δείξουμε 

με αυτόν τον τρόπο την αγάπη μας, αφού δεν μπορούμε να τα 

συναντήσουμε από κοντά.  

Εμείς στην τηλετάξη μας κάναμε μία τέτοιου είδους εργασία… 

Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα γράμματα των συμμαθητών σας….  

 

 

1ο γράμμα: 

 

Αγαπητή μου φίλη, 

   Χάρηκα πολύ, όταν έλαβα το γράμμα σου και διάβασα λίγα λόγια για σένα. 

Τώρα ήρθε η σειρά μου να σου παρουσιάσω και εγώ τον εαυτό μου. 

   Με λένε Δέσποινα, είμαι 10 χρονών και μαθήτρια της Πέμπτης τάξης του 

12ου Δημοτικού σχολείου. Μένω στον Άγιο Δημήτριο ένα νότιο προάστιο της 

Αττικής.  

   Το σχολείο μου είναι πολύ όμορφο και πολύ κοντά στο σπίτι μου, σχεδόν 

απέναντι. Κάθε πρωί συναντιέμαι με τις συμμαθήτριές μου και πηγαίνουμε 

μαζί. Μου αρέσουν όλα τα μαθήματα αλλά το πιο αγαπημένο μου μάθημα 

είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία και τα Μαθηματικά.  

   Τον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι με τον χορό που μου αρέσει πολύ. 

Παίζω με τις φίλες μου και βγάζω βόλτα τον σκύλο μου που τον λατρεύω, το 

όνομά της είναι Aira. Επίσης, έxω έναν γάτο τον Ριρίκο και ένα καναρίνι τον 

Κίτσο. Αγαπάμε πολύ τα ζώα στην οικογένειά μου.  

   Θα περιμένω με χαρά το επόμενό σου γράμμα. 

Η φίλη σου 

Δέσποινα 

                                                                      Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                           Καλεμάκη Δέσποινα 

2ο γράμμα: 

 

   Αγαπητέ μου φίλε,  

   Με λένε Δημήτρη Σταυρόπουλο, είμαι 10 ετών, μου αρέσει να παίζω 

μπάλα και PS 5. Την ημέρα μου την περνάω διαβάζοντας και παίζοντας. 

Έχω τρεις αδελφές, που τις λένε Κωνσταντίνα, Γεωργία και Δήμητρα. 

Τους γονείς μου τους λένε Γιώργο και Ανθή.  

   Το σχολείο μου είναι στον Άγιο Δημήτριο. Στη τάξη μου είμαστε 23 

παιδιά και έχω 7 φίλους, τον Σταύρο, τον Στέλιο, τον Παντελή, τον 

Κωνσταντίνο, τον άλλον Κωνσταντίνο, τον Νικόλα και τη Φοίβη.  

   Μένω στον Άγιο Δημήτριο και το σπίτι μου είναι δίπλα σε πλατεία. Στη 

γειτονιά μου είναι όλο κορίτσια εκτός από τον ξάδελφό μου, τον Νίκο 

που κάνουμε ποδήλατο και περνάμε ωραία.  
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   Μένω στην Ελλάδα που είναι για μένα η καλύτερη χώρα του κόσμου. 

Έχει πολλά νησιά, φοβερά αξιοθέατα και τρομερή ιστορία.  

   Αυτός είμαι εγώ, θα ήθελα να γίνουμε φίλοι και να γνωρίσεις από 

κοντά την πατρίδα μου!!!! 

Ο φίλος σου 

Δημήτρης 

 

                                                                        Εργασία από τον μαθητή 

                                                                   Σταυρόπουλο Δημήτρη 

 

3ο γράμμα: 

 

   Γεια σου, καινούριε μου φίλε,  

   Με λένε Κωνσταντίνο και μένω στον Άγιο Δημήτριο. Μου αρέσουν 

πάρα πολύ τα αθλήματα και το αγαπημένο μου είναι το ποδόσφαιρο.  

   Στον ελεύθερο χρόνο μου κάνω γυμναστική, αθλούμαι, παίζω λέγκο, 

σκάκι, διαβάζω βιβλία ή βλέπω τηλεόραση. Προσπαθώ να είμαι καλός 

στα μαθήματά μου. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το αγριογούρουνο, 

αλλά και το ρύζι με κρέας. 

   Όταν μπορείς, στείλε μου και εσύ το δικό σου γράμμα ή γράμμα στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να σε γνωρίσω και εγώ.  

 

Με αγάπη 

Ο νέος σου φίλος, Κωνσταντίνος 

 

                                                                        Εργασία από τον μαθητή 

                                                                   Τσαπατσάρη Κωνσταντίνο 

 

4ο γράμμα: 

 

   Αγαπητή μου φίλη,  

 

   Καλημέρα! Τι κάνεις; Με λένε Βασιλική, είμαι 11 χρονών και πάω 

Πέμπτη δημοτικού. Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να ζωγραφίζω, 

να διαβάζω βιβλία και να χορεύω. Επίσης, έχω έναν μεγαλύτερο αδερφό ο 

οποίος είναι 15 χρονών.  

   Το σχολείο μου είναι αρκετά μεγάλο. Έχει μεγάλες αυλές, ένα κλειστό 

θέατρο, μεγάλους διαδρόμους, σκάλες, πολλές αίθουσες και πολύ καλούς 

δασκάλους / δασκάλες.  

   Μένω στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει πολλά αξιοθέατα και είναι σχετικά μια 

μεγάλη πόλη και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Να ξέρεις ότι αν ποτέ 

θελήσεις να έρθεις στην Ελλάδα, πρέπει να επισκεφτείς ένα από τα νησιά 

της.  
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   Ανυπομονώ να διαβάσω και το δικό σου γράμμα.  

 

Με πολλή αγάπη 

Η καινούρια σου φίλη, Βασιλική 

 

 

 

 

                                                                      Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                           Λάμπρη Βασιλική 

 

 

 

5ο γράμμα: 

 

   Αγαπημένη μου φίλη,  

   Τι κάνεις; Ελπίζω να είσαι καλά. Πώς τα πας με το σχολείο; Ποιο 

μάθημα σου αρέσει; Εμένα μου αρέσουν τα μαθηματικά.  

   Τι θα κάνεις τις γιορτές; Εμείς θα κάνουμε μια μικρή οικογενειακή 

γιορτή. Έχεις αποφασίσει δώρο για τα Χριστούγεννα; Εγώ όχι ακόμη.  

   Εύχομαι καλές γιορτές! Περιμένω νέα σου! 

 

 Με αγάπη Γκαμπριέλα 

 

 

                                                                                 Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                           Μπακέρι Γκαμπριέλα 

 

 

6ο γράμμα: 

 

   Αγαπημένε μου φίλε Κωνσταντίνε,  

 

   Τι κάνεις; 

   Με λένε Παντελή Τσιλίκη και είμαι 10 χρονών, όπως και εσύ. Εγώ 

ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, το TAE KWO DO και μου αρέσει να κάνω 

κατασκευές συνήθως από χαρτί.  

   Το σχολείο μου είναι το 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου. Είναι 

μικρό, αλλά ωραίο. Εγώ πηγαίνω στην Πέμπτη δημοτικού. Η κυρία μου 

είναι πάρα, πάρα πολύ καλή.  

   Η Αθήνα που μένω, είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Στις λεωφόρους 

της υπάρχει πολλή κίνηση και γίνεται χαμός από αμάξια και ανθρώπους. 

Τα καλοκαίρια στην Ελλάδα είναι φανταστικά. Κάθε μέρα σχεδόν πηγαίνω 
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στις πανέμορφες παραλίες. Επίσης, όπως πολλοί λένε, η Ελλάδα έχει τον 

«καλύτερο ήλιο» στον κόσμο και τις ομορφότερες παραλίες.  

   Περιμένω νέα σου και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.  

 

Με αγάπη  

Ο φίλος σου Παντελής 

 

                                                                        Εργασία από τον μαθητή 

                                                                   Τσιλίκη Παντελή 

 

7ο γράμμα: 

 

   Αγαπημένη μου φίλη, 

 

   Τι κάνεις; Το όνομά μου είναι Φοίβη. Είμαι μέλος μιας πενταμελούς 

οικογένειας και ζούμε στην Αθήνα. Είμαι 10 ετών και πηγαίνω στην 

Πέμπτη τάξη. Το δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα έχει έξι τάξεις.  

   Οι δραστηριότητες που κάνω είναι: αγγλικά, μπαλέτο, ποδόσφαιρο, 

ρομποτική, σκάκι, φλάουτο, θεωρία μουσικής. Στον ελεύθερό μου χρόνο 

παίζω με τις αδερφές μου.  

   Στην Αθήνα μένουμε στον Άγιο Δημήτριο. Στην πόλη μου αρέσει πολύ 

ο Παρθενώνας και όλη η περιοχή είναι πολύ όμορφη. Το καλοκαίρι μου 

αρέσει πολύ να πηγαίνω στα χωριά των γονιών μου, γιατί είναι πολύ 

όμορφα. Η Ελλάδα είναι ένας ιστορικός και υπέροχος τόπος.  

   Ελπίζω εκεί που βρίσκεσαι να περνάς υπέροχα. 

 

Με αγάπη 

Η καινούρια σου φίλη, Φοίβη  

 

                                                                                 Εργασία από τη μαθήτρια 

                                                                           Δευτερήγου Φοίβη 

 

 

8ο γράμμα: 

 

   Αγαπητέ μου φίλε Maximilian, 

   Γεια, τι κάνεις; Ελπίζω να είσαι καλά. Ονομάζομαι Σταύρος Κοπετινάς, 

είμαι 10 χρονών και μένω στην Ελλάδα. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω 

πολλών ειδών βιβλία, όπως τα βιβλία με δράση και τα ρομαντικά. Εσένα; 

Ανυπομονώ να μου πεις. Επίσης,  μου αρέσει να ασχολούμαι με τον 

υπολογιστή, να κάνω τις εργασίες του σχολείου, αλλά και να ακούω 

μουσική στο κινητό.   



Ο κορωνοϊός και τα .... Χριστούγεννά του.... 
 

[74] 
 

   Εγώ πηγαίνω στην πέμπτη τάξη του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου 

Δημητρίου. Έχω μια πολύ καλή δασκάλα που την λένε κυρία Μαρία. Το 

σχολείο μου είναι αρκετά μεγάλο και έχει δύο μεγάλα προαύλια που στο 

ένα κάνουν τα διαλείμματά τους οι μεγάλες τάξεις, όπως εμείς και το άλλο 

είναι για τις πιο μικρές. Στο εσωτερικό του, το σχολείο έχει πολλές 

αίθουσες σε δύο ορόφους. Επίσης έχει και κυλικείο όπου τα παιδιά 

μπορούν να αγοράσουν κάτι για να φάνε.  

    Μένω πολύ κοντά στο σχολείο μου και για αυτό πηγαίνω με τα πόδια. 

Η πόλη που μένω λέγεται Άγιος Δημήτριος και είναι στην Αθήνα. Εδώ 

υπάρχουν πολλά μαγαζιά που αγοράζουμε τρόφιμα, ρούχα αλλά και 

παιχνίδια.  Εσύ πού μένεις; Θα ήθελα πολύ να μάθω. 

     Γενικά στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να 

κάνεις και να δεις, όπως ο Παρθενώνας που είναι ένα αρχαίο 

αριστούργημα που μου αρέσει να τον επισκέπτομαι. Επίσης, στην Ελλάδα 

υπάρχουν  πολλά και ενδιαφέροντα μουσεία και φυσικά τα νησιά μας, που 

είναι πραγματικά υπέροχα με πεντακάθαρα νερά και με πολύ όμορφες 

παραλίες. 

    Περιμένω να μου στείλεις και εσύ ένα μήνυμα με τα νέα σου μέσα στην 

εβδομάδα… Θέλω να μάθω περισσότερα για εσένα! 

 

Με αγάπη 

Σταύρος 

 

 

                                                                        Εργασία από τον μαθητή 

                                                                   Κοπετινά Σταύρο 
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Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος του περιοδικού μας, δεν πρέπει να 

αμελήσω να εντάξω μέσα σε αυτό και τις φωτογραφίες που μου είχατε 

στείλει με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχετε στολίσει στο σπίτι 

σας….  

…. «Το δικό μας χριστουγεννιάτικο κολάζ»…. 

 

  

 

 

Ιωάννα                               Δέσποινα                         Δημήτρης Γκαραλιάκος 

Δη  

 

 

 

Δημήτρης Σταυρόπουλος                 Μαρίνα                                    Νικολάε 

   

 

 

 

Κωνσταντίνος Τσαπατσάρης                      Φοίβη                              Σταύρος 
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«Τα κάλαντα του…. κωρονοϊού» 

 

Να τα πούμε; 

Καλήν εσπέρα μαθητές 

μαμάδες και μπαμπάδες 

μπροστά σας υποκλίνομαι 

και κάνω τεμενάδες!  

Θαυμάζω πώς αντέξατε 

τέτοια διδασκαλία…… 

‘’-Δε σας ακούω, βρε παιδιά!’’ 

‘’-Ούτε κι εμείς κυρία!’’ 

Ντύνομαι και στολίζομαι 

Τακτοποιώ το φόντο 

….μα όλες μου οι προσπάθειες 

πάνε ξανά στον βρόντο!  

Ψηφιακά τις γνώσεις μου 

εμπλούτισα βιαίως 

με τα καμώματα αυτά 

της Νίκης Κεραμέως 

με ζήλο έμαθα κι εγώ 

πώς να διαμοιράζω 

μα μοναχή απέμεινα…. 

‘’μ’ ακούτε;’’…. να φωνάζω! 

(Αλλάζω ρυθμό…)… Στην τηλετάξη μπαίνετε, βγαίνετε… 

κέντρο διερχομένων 

μην είστε απαισιόδοξοι 

νικά ο επιμένων!!!!! 

Του κόσμου τα ευτράπελα 

μπορώ ν’ απαριθμήσω 

μα προτιμώ τα κάλαντα 

με μια ευχή να κλείσω….. 

«Από καρδιάς σας εύχομαι 

υγεία κι ευτυχία, 

του χρόνου ν’ ανταμώσουμε 

και πάλι στα σχολεία! 

Να βγούμε, να γλεντήσουμε, 

σφιχτά ν΄ αγκαλιαστούμε, 

τις μάσκες να πετάξουμε, 

χαμόγελα να δούμε!» 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ!!!!!! 
 

 

Η ζωγραφιά είναι από τη συμμαθήτριά σας  

Μαρίνα Λαμπροπούλου 



Ο κορωνοϊός και τα .... Χριστούγεννά του.... 
 

[78] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο κορωνοϊός και τα .... Χριστούγεννά του.... 
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∆ .  Αναστασί Σάβ Γεωργιάδο
 

 

 

 

 

 


