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Φ Ρ Υ Ι Μ 

Ω Π Ι Τ Α 

Τ Σ Κ Α Γ 

Α Β Σ Ψ Ο 

Κ Ε Ρ Ι Ι 

 

 

 

 

 

1. Την κόβουμε την πρωτοχρονιά. 

2. Αλλιώς τα Θεοφάνια. 

3. Το ανάβουμε στην εκκλησία. 

4. Οι τρεις με τα δώρα. 

5. Σ’ αυτό ψήνουμε τη βασιλόπιτα. 

 

Κων/νος Μερτζάνης (Β΄ ΤΑΞΗ)



ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Στα όμορφα Επτάνησα, ανάμεσα στο 

Ιόνιο Πέλαγος και την Αδριατική θάλασσα, 

χαίρονται με ξεχωριστό τρόπο τις ημέρες του 

Δωδεκαημέρου. Οι άνθρωποι γιορτάζουν 

πηγαίνοντας στην εκκλησία, τρώγοντας, 

πίνοντας, τραγουδώντας αλλά και κάνοντας 

αστεία ο ένας στον άλλο. 

Σε μερικά χωριά όταν πλένονται το 

πρωί της Πρωτοχρονιάς  αγγίζουν το πρόσωπο 

τους μ' ένα κομμάτι σίδερο, για να είναι όλο το 

χρόνο... "σιδερένιοι". 

Με την Πρωτοχρονιά είναι 

συνδεδεμένες και πολλές προλήψεις Τη μέρα 

αυτή αποφεύγουν να πληρώνουν χρέος, να 

δανείσουν λεφτά, να δουλέψουν ή να δώσουν 

φωτιά. Όλα αυτά ξεκινούν από την προληπτική 

σκέψη: «ό.τι κάνει και πάθει κανείς αυτή τη 

μέρα θα εξακολουθεί να συμβαίνει όλο το 

χρόνο !» 

Το ρόδι: Το ρόδι είναι σύμβολο 

αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Σε 

πολλά μέρη της Ελλάδας κρεμούσαν στο κάθε 

σπίτι, από το φθινόπωρο. ένα ρόδι. Μετά τη 

Μεγάλη Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς το 

πετούσαν με δύναμη στο κατώφλι για να σπάσει 

σε χίλια κομμάτια κι έλεγαν: 

"Χρόνια Πολλά.    Ευτυχισμένος ο 

καινούριος χρόνος!" 

Τα Φώτα: Για τα Φώτα ο λαός πιστεύει 

πως είναι ο καιρός, η γιορτή που φεύγουν οι 

καλικάντζαροι γιατί φοβούνται την αγιαστούρα 

του παπά. Ο τρόμος τους αρχίζει από την 

παραμονή των Φώτων που γίνεται ο μικρός 

αγιασμός των παπάδων. Γι αυτό και το έθιμο 

του λαού λέει: 

«Στις πέντε του Γενάρη Φεύγουν οι 

καλικάντζαροι» 

Αλλά ο μεγάλος τους τρόμος είναι τα 

Φώτα. Εκείνα τους αποδιώχνουν ολότελα. 

Φεύγουν τότε λέγοντας: 

«Φεύγετε να φεύγουμε κι έφτασε ο 

τουρλόπαπας με την αγιαστούρα του και με τη 

βρεχτούρα του... 

Η γιορτή των Φώτων λέγεται και 

πρωτάγιαστη, γιατί αγιάζουνε τα νερά. 

Οι Κολώνιες: Την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς το βράδυ οι κάτοικοι της πόλης 

γεμάτοι χαρά για τον ερχομό του Νέου Χρόνου 

κατεβαίνουν στο δρόμο κρατώντας μπουκάλια 

με κολώνια και ραίνουν ο ένας τον άλλο 

τραγουδώντας: 

«Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας 

ειπούμε Χρόνους Πολλούς.» 

Και η τελευταία ευχή του χρόνου που 

ανταλλάσσουν είναι "Καλή Αποκοπή" δηλαδή 

«με το καλό να αποχωριστούμε τον παλιό το 

χρόνο». 

«Πάλιν ακούσατε άρχοντες 

πάλι να σας ειπούμε 

Ότι και αύριο εστί 

ανάγκη να χαρούμε 

και να πανηγυρίζομεν 

περιτομήν Κυρίου, 

την εορτήν του Μάκαρος 

Μεγάλου Βασιλείου». 

Οι παλιοί Αθηναίοι περίμεναν τον Αη 

Βασίλη από το βράδυ της παραμονής με 

ολάνοιχτες τις πόρτες των σπιτιών τους και 

επειδή σύμφωνα με την παράδοση, θα ήταν... 

κουρασμένος και πεινασμένος από το μακρινό 

ταξίδι του, έστρωναν ένα μεγάλο τραπέζι και το 

φόρτωναν με τα πιο εκλεκτά γλυκίσματα και 

φαγητά για να τον φιλοξενήσουν... γύρω από το 

τραπέζι αυτό μαζευόταν το βράδυ της 

παραμονής όλη η οικογένεια και περίμενε για ν' 

αρχίσει το φαγοπότι Τα μεσάνυχτα έσβηναν τις 

λάμπες τους κι έδιωχναν με γιουχαίσματα τον 

παλιό χρόνο, πετώντας πίσω τους στο δρόμο 

ένα παλιοπάπουτσο.  

Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό οιωνό να 

φυσάει βοριάς την πρωτοχρονιά. Επίσης 

θεωρούν καλό σημάδι αν έρθει στην αυλή τους 

περιστέρι τη μέρα αυτή. Αν όμως πετάξει πάνω 

από το σπιτικό τους κοράκι τους βάζει σε 

σκέψεις μελαγχολικές ότι τάχα τους 

περιμένουν συμφορές..  

 

Πετρίνα Χατζηδήμου (Β΄ ΤΑΞΗ) 



ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2004 

 

Σπουδαιότερα γεγονότα στην πόλη της 

Νάουσας : 

 Έκλεισε το εργοστάσιο της Τρικολάν, η 

πόλη αντιμετωπίζει μεγάλη ανεργία. 

(Ιούλιος) 

 Λειτουργία για πρώτη φορά του 

πανεπιστημιακού τμήματος. (Οκτώβρης) 

 Υπολειτουργούν τα κλωστήρια, υπάρχει 

φόβος ότι θα κλείσει κι αυτό το εργοστάσιο. 

(Οκτώβρης) 

 

Σπουδαιότερα γεγονότα στην Ελλάδα: 

 Βουλευτικές εκλογές και επικράτηση του 

κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. 

(Μάρτιος) 

 Εκλογές για την Ευρωβουλή. (Ιούνιος) 

 Η εθνική Ελλάδας κατέκτησε στην 

Πορτογαλία το ευρωπαϊκό κύπελλο 

ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στη 

ιστορία.(Ιούλιος) 

 Το όνειρο του Χαριλάου Τρικούπη 

πραγματοποιείται με τα εγκαίνια της 

μεγαλύτερης σε μήκος καλωδιωτής γέφυρας 

στον κόσμο στη ζεύξη Ρίου –

Αντιρρίου.(Αύγουστος) 

 Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας. Πολλοί 

Έλληνες αθλητές και Ελληνίδες αθλήτριες 

κατέκτησαν μετάλλια. (Αύγουστος) 

 Παραολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα 

(Σεπτέμβριος) 

 Μεγάλο δυστύχημα στο πέταλο του 

Μαλλιακού κόλπου με θύματα μαθητές 

Λυκείου.(Σεπτέμβριος) 

 

Σπουδαιότερα γεγονότα στον  κόσμο: 

o Δημοψήφισμα στην Κύπρο για την αποδοχή 

ή όχι του σχεδίου Ανάν για την επανένωση 

του νησιού.(Απρίλιος) 

o 1η Μαΐου 2004 εντάσσονται επίσημα δέκα 

νέα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 

μεταξύ αυτών και η Κύπρος.  

o Τρομοκρατικό χτύπημα από Τσετσένους σε 

σχολείο του Μπεσλάν στη Ρωσία, με θύματα 

εκατοντάδες μαθητές. (Σεπτέμβριος) 

o Επανεκλογή για δεύτερη τετραετία του Τζ. 

Μπους στις ΗΠΑ.(Νοέμβριος) 

o Φονικός σεισμός 8.9 Ρίχτερ στον Ινδικό 

ωκεανό με τουλάχιστον 160.000 νεκρούς 

σε 11 χώρες από παλιρροϊκά 

κύματα.(Δεκέμβριος) 

 

Εργασία μαθητών της Γ΄ τάξης 



 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ  ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 

Στις 30 Ιανουαρίου γιορτάζουμε τους Τρεις 

Ιεράρχες: το Μέγα  Βασίλειο, το Γρηγόριο το Θεολόγο και τον 

Ιωάννη το Χρυσόστομο. Είναι διδάσκαλοι και Μεγάλοι Πατέρες 

της Εκκλησίας μας. Αγάπησαν πολύ τα ελληνικά γράμματα και 

θεωρούνται προστάτες των μαθητών και των δασκάλων. Γι' 

αυτό η γιορτή των Τριών Ιεραρχών γιορτάζεται κάθε χρόνο σ' όλα τα σχολεία της 

πατρίδας μας, που εκείνη τη μέρα δεν κάνουν μάθημα, αλλά πηγαίνουν στην εκκλησία. 

Ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος χρωστούν περισσότερο τη 

μόρφωση και τη χριστιανική ανατροφή τους στις ευσεβείς μητέρες τους. Και οι τρεις 

σπούδασαν πολλές επιστήμες και έγραψαν πολλά και σοφά βιβλία. Έγιναν επίσκοποι 

της Εκκλησίας και αγωνίστηκαν για τη διάδοση του χριστιανισμού και για την 

ανακούφιση των φτωχών και των αρρώστων. 

 

1. ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ  

 

(Βρες οριζόντια, κάθετα και 

διαγώνια τα υπογραμμισμένα 

στοιχεία του κειμένου.) 
 

 

2. ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 

 

Κ Η Κ Ε Λ Ι Σ Α 
 

…………………………………………………………………………. 

 

Α Τ Ο Α Φ Ν Ρ Η 
 

…………………………………………………………………………. 

 

 

Ε Ρ Σ Ι Ρ Χ Α Ε 
 

…………………………………………………………………………. 

ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ 

 

 

 

 

1) Γιορτάζει στις 7 του Γενάρη. 

2) Γιορτάζει την Πρωτοχρονιά. 

3) Γιορτάζει στις 17 του Γενάρη. 

4) Τα Φώτα αλλιώς. 

5) Γιορτάζει στις 20 του Γενάρη. 

6) Γιορτάζει στις 18 του Γενάρη. 

7) Έτσι είναι γνωστός ο Άγιος Ιωάννης ο 

Βαπτιστής.. 

8) Των Τριών …. μεγάλη σχολική γιορτή. 

9) Γιορτάζει στις 27 του Γενάρη ο Ιωάννης 

ο…. 

10)Γιορτάζει στις 11 του Γενάρη. 

 

Νικόλας και Γιώτα Κεμαλίδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β Π Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ε Σ Δ Ω 

Γ Α Ρ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Φ 

Ι Τ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ 

Ο Ε Α Ι Φ Ε Χ Α Β Η Φ Χ 

Ρ Ρ Σ Κ Λ Σ Γ Κ Α Κ Υ Ο 

Τ Ε Α Ξ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Λ 

Η Σ Ε Ε Μ Ι Ι Ρ Τ Υ Ο Ε 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Γ Ι 

Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η Λ Τ Α Α 

     1 Ι          

    2  Α          

    3  Ν          

   4   Ο          

    5  Υ          

   6   Α          

    7  Ρ          

     8 Ι          

 9     Ο          

10      Σ          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


