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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας 
παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα επιθυμούν 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του 
Π.Π.Σ.Π.Π. και σας καλούν να τα τιμήσετε με τα 
κείμενά σας και να τα θεωρήσετε σαν τη δική 
σας ηλεκτρονική εφημερίδα, προσδίδοντας της 

χρώμα με τη δική σας φωνή. Η συντακτική 
ομάδα καλεί όλους όσους επιθυμούν να 
συνεργαστούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 
στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pspp@mail.com. 

Η συντακτική ομάδα 

 

  

Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα 

Πολυτεχνείου 

mailto:pspp@mail.com
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Χριστούγεννα (η αγαπημένη γιορτή των παιδιών) 

Των ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΟΥΣΚΑ και ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ  Δ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα  είναι μία  από  τις 

αγαπημένες γιορτές των παιδιών. Το πιο 

διάσημο χριστουγεννιάτικο πρόσωπο είναι 

ο Άγιος Βασίλης. 

 Τον Άγιο  Βασίλη  τα παιδιά τον 

φαντάζονται  ένα  χοντρούλη  γέρο  που  

να  φοράει  μια  κόκκινη  στολή  και ένα 

κόκκινο καπέλο. Στην κορυφή  του  

κόκκινου  καπέλου  ένα  κίτρινο  κουδούνι. 

Ένα αρκετά  παλιό  έθιμο  είναι  ότι  στην  

αρχή  της  νέας  χρονιάς  αναχωρεί  από  

τον  Βόρειο  Πόλο  και  μοιράζει  τα  δώρα  

των  παιδιών  σε  κάθε  γωνιά  της  γης. 

Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις 

παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης 

ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο  

καλό  ξύλο και το πάει σπίτι του. Αυτό 

ονομάζεται 

Χριστόξυλo και είναι 

το ξύλο που θα καίει 

για όλο το 

δωδεκαήμερο των 

εορτών. Πριν ο 

νοικοκύρης φέρει το 

Χριστόξυλo, κάθε 

νοικοκυρά φροντίζει 

να έχει καθαρίσει το σπίτι και με ιδιαίτερη 

προσοχή το τζάκι. Το βράδυ της 

παραμονής των Χριστουγέννων , όταν όλη 

η οικογένεια θα είναι μαζεμένη γύρω από 

το τζάκι. Σύμφωνα με τις παραδόσεις του 

λαού, καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, 

ζεσταίνεται ο Χριστός στη φάτνη του. 

Ένα άλλο έθιμο είναι το σπάσιμο του 

ροδιού. Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η 

οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο 

νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα 

ρόδι, για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας 

σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της 

εξώπορτας και έτσι να είναι ο πρώτος που 

θα μπει στο σπίτι για να κάνει το καλό 

ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι. 

Μπαίνοντας μέσα σπάει το ρόδι πίσω από 

την εξώπορτα, το ρίχνει δηλαδή κάτω με 

δύναμη για να σπάσει και να πεταχτούν οι 

ρώγες του παντού και ταυτόχρονα λέει: 

"με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι 

όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να 

έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά". Όσο 

γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο 

χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι οι 

μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος. 

Βασιλόπιτα ονομάζεται η πίτα που 

παρασκευάζεται σε ορισμένες χώρες από 

τους χριστιανούς παραμονές της 

Πρωτοχρονιάς και κόβεται λίγο αφότου 

αλλάξει ο χρόνοςΣτην Αθήνα συνηθίζεται 

η λεγόμενη «πολίτικη» Βασιλόπιτα η 

οποία παρασκευάζεται κυρίως από 

αλεύρι, αυγά, ζάχαρη και γάλα, 

κατασκευάζεται σε διάφορα μεγέθη και 

είδη αλλά συνήθως είναι φουσκωτή, 
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αφράτη και γλυκιά. Σε άλλα μέρη 

επικρατούν άλλοι τρόποι κατασκευής με 

μπαχαρικά κ.α. Στη δυτική Μακεδονία αντί 

για την «πολίτικη» Βασιλόπιτα συχνά η 

βασιλόπιτα είναι μια τυρόπιτα ή 

πρασόπιτα. Βασικό όμως κοινό γνώρισμα 

είναι ότι στο εσωτερικό όλων τοποθετείται 

νόμισμα, συνήθως κοινό όμως σε 

ορισμένες περιπτώσεις χρυσό 

(κωσταντινάτο) ή ασημένιο. Στην ελληνική 

επαρχία, ανάλογα με το έθιμο, 

τοποθετείται στο εσωτερικό της 

βασιλόπιτας μικρό κομμάτι άχυρου, 

κληματόβεργας ή ελιάς ή, σε 

κτηνοτροφικές περιοχές, ένα μικρό 

κομμάτι τυρί, για να φέρουν καλή τύχη 

στην παραγωγή. Σε άλλα μέρη, αντί αυτού 

κατασκευάζουν μικρό στεφάνι από 

κληματόβεργες που όποιος το βρει στα 

χωράφια θα είναι τυχερός στα σπαρτά, ή 

στην ελαιοπαραγωγή ή στο κρασί κλπ. 

Πηγή:  wikipedia 

  

 

 

 

 

 

 

              

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές .Οι χριστιανοί μες την καρδιά 

του χειμώνα, γιορτάζουν την γέννηση του Σωτήρα, που ήρθε για να σώσει τους ανθρώπους.  

Όλα αυτές τις ημέρες είναι διαφορετικά, η πόλη είναι στολισμένη, τα σπίτια είναι 

ντυμένα γιορτινά και μοσχοβολάνε από τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά. Ακόμα 

πολλά είναι τα έθιμα και τα δώρα που μας τρελαίνουν εμάς τα παιδια και μας κάνει να τα 

αγαπάμε περισσότερο. Εμένα όλα τα έθιμα, τα γλύκα και τα φαγητά μου αρέσουν αλλά πιο 

πολύ αγαπώ αυτά: 

Ανταλλαγή δώρων 

Σημαντικότατο έθιμο στις γιορτές των Χριστουγέννων είναι η ανταλλαγή δώρων. 

Ιδιαίτερα για τα παιδιά, η εποχή των Χριστουγέννων είναι αυτή κατά την οποία λαμβάνουν 

σημαντικό αριθμό δώρων από τους γονείς και συγγενείς τους, αλλά και από τον Αϊ Βασίλη, 

ο οποίος κατά τη διεθνή παράδοση φέρνει τα δώρα κατεβαίνοντας από την καμινάδα του 

σπιτιού και τα τοποθετεί μέσα στις κάλτσες που είναι κρεμασμένες στο τζάκι.  

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

Σημαντικά έθιμα στις εορτές των Χριστουγέννων θεωρούνται τα Κάλαντα 

Χριστουγέννων, τα κάλαντα Πρωτοχρονιάς και τα κάλαντα Φώτων που ψάλλουν συνήθως 

μικρά παιδιά. Επίσης πολύ δημοφιλή είναι και τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1_%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%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1_%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%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A6%CF%8E%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1
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Φαγητά των Χριστουγέννων  

Την περίοδο των Χριστουγέννων στην Ελλάδα προετοιμάζονται ιδιαίτερα φαγητά και 

γλυκά, όπως η γαλοπούλα, το χριστόψωμο, η βασιλόπιτα, τα μελομακάρονα, οι 

κουραμπιέδες κλπ. που συμπληρώνουν το πατροπαράδοτο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

              

Το καραβάκι των Χριστουγέννων 

Του ΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Δ΄ τάξη 

Σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα,ευκαιρία να θυμηθούμε τα ήθη και τα έθιμα της 

πατρίδας μας, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς μας. 

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση προϋποθέτει το στολισμό του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου. Αυτό που θα τραβήξει τα βλέμματα και θα φωτίσει το σπίτι μας, για όλο το 

επόμενο διάστημα των εορτών. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που τα τελευταία χρόνια 

προτιμούν να κοσμούν το παραδοσιακό καραβάκι, ένα πανάρχαιο έθιμο της ναυτικής 

πατρίδας μας, το οποίο μαζί με τα κάλαντα, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα 

γλυκίσματα, τα δώρα και την λειτουργία στην εκκλησία, σηματοδοτεί κι αυτό τις γιορτινές 

μέρες των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς. 

Το ελληνικό παραδοσιακό 

καραβάκι αποτελεί παράδοση των 

παλαιών εποχών της χώρας μας, που τα 

παιδιά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό 

νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια 

τους.Αποτελούσε, όμως, και ένα είδος 

τιμής και καλωσορίσματος στους 

ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα 

ταξίδια τους. Ωστόσο, ως χώρα της 

θάλασσας, η Ελλάδα είχε το έθιμο του 

στολισμού του καραβιού. Το καράβι συμβολίζει την καινούργια πλεύση του ανθρώπου στη 

ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού. Έθιμο που υποχώρησε με το χρόνο, μπροστά σε αυτό 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://anastasiag.pblogs.gr/2009/12/to-karabaki.html
http://anastasiag.pblogs.gr/files/f/289240-dsc01166.jpg
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του δέντρου.Παλιά  συναντούσαμε το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια 

των παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα. Σήμερα, η παράδοση αυτή έχει  εξαφανιστεί, μιας και 

έχει αντικατασταθεί από το ξενόφερτο έλατο. 

              

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Το τάισμα της βρύσης 

Οι κοπέλες,τα χαράματα των Χριστουγέννων,αλλού την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς,πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση "για να κλέψουν το άκραντο 

νερό"(άκραντο,δηλαδή αμίλητο,γιατι δε βγάζουν λέξη σ’όλη τη διαδρομή).Αλείφουν τις 

βρύσες του χωριού με βούτυρο και μέλι,με την ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η 

προκοπή στο σπίτι τον καινούριο χρόνο και γλυκιά να είναι και η ζωή τους.Για να έχουν 

καλή σοδειά,όταν φτάνουν εκεί,την "ταΐζουν", με διάφορες λιχουδιές,όπως 

βούτυρο,ψωμί,τυρί,όσπρια ή κλαδί ελιάς.Όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση,θα ήταν και 

η πιο τύχερη ολόκληρο το χρόνο.Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία 

χαλίκια,"κλέβουν νερό" και γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι 

από το άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ 

σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Σπόρδισμα των φύλλων 

Στο νησί της Θάσου μέχρι σήμερα ακόμα οι οικογένειες κρατούν ένα πολύ παλιό έθιμο 

είναι το σπόρδισμα των φύλλων και γίνεται ως εξής : Κάθονται όλοι γύρω από το αναμμένο 

τζάκι, τραβούν την ανθρακιά προς τα έξω και ρίχνουν γύρω στ’ αναμμένα κάρβουνα, φύλλα 

ελιάς, βάζοντας στο νου τους από μια ευχή, χωρίς όμως να την πουν στους άλλους. Όποιου 

το φύλλο γυρίσει περισσότερο, εκείνου θα πραγματοποιηθεί και η ευχή του. 

              

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Του ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή, που αρέσει πολύ στα παιδιά φυσικά και σε εμένα. 

Γιατί όπως όλοι ξέρουμε σταματούν τα σχολεία! Τα Χριστούγεννα έχουν πολλά έθιμα. Ένα 

έθιμο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι  το στόλισμα του δέντρου. Σε αυτή τη διαδικασία 

παίρνουν μέρος όλα τα μέλη τις οικογένειας. Πάνω στο δέντρο βάζουμε πάρα μα πάρα 

πολλά στολίδια. Μπάλες, ανθρωπάκια, αστέρια … Αφού έχουμε βάλει όλες τις μπάλες και 

τα στολίδια έρχεται η μεγάλη ώρα για το αστέρι! Ο μικρότερος της οικογένειας βάζει το 

αστέρι στην κορυφή. Η καλύτερη μου όμως στιγμή είναι όταν το κοιτώ με τα πολύχρωμα 

φώτα του.  
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ. 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα είναι μία μεγάλη γιορτή για τους χριστιανούς. Ανήμερα των 

Χριστουγέννων γιορτάζουμε την ημέρα που ήρθε στον κόσμο ο Ιησούς  Χριστός. 

Ο Καίσαρας  Άυγουστος είχε διατάξει να επιστρέψουν όλοι οι υποίκοοι στον τόπο 

γέννησής τους, ώστε να πραγματοποιηθεί απογραφή. Έτσι και ο Ιωσήφ μαζί με τη σύζυγό 

του Μαρία έπρεπε να γυρίσουν στη Βηθλεέμ, όπου ήταν ο τόπος καταγωγής  τους. Όταν 

έφτσαν είχε νυχτώσει και δεν υπήρχε κανένα άδειο δωμάτιο για να μείνουν. Το μόνο που 

μπόρεσαν να βρούν ήταν ένας στάβλος μέσα σε μία σπηλιά. 

Εκεί γεννήθηκε το Θείο Βρέφος. 

Εκείνο το βράδυ, βγήκε στον ουρανό ένα αστέρι πιο φωτεινό από τα άλλα. Το είδαν 

τρεις μάγοι από την Περσία, και, ξέροντας πως θα τους οδηγούσε στον σωτήρα του κόσμου, 

το ακολούθησαν. Έφεραν στον Ιησού τρία δώρα: χρυσό (που συμβολίζει  ένα βασιλιά), 

λιβάνι (που συμβολίζει τη θεϊκή ιδιότητα) και σμύρνα (που συμβολίζει τη θνητή ιδιότητα). 

Στις 25 Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ημέρα εορτασμού για τους χριστιανούς από τον 

Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή αγάπης και σεβασμού. 

              

Το Χριστόξυλο της Μακεδονίας 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ Δ΄ τάξη 

Στα χωριά της Β. Ελλάδας, από τις παραμονές των εορτών, ο νοικοκύρης έψαχνε στα 

χωράφια και διάλεγε το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο χοντρό ξύλο, από πεύκο ή ελιά και 

το πήγαινε στο σπίτι του. Αυτό ονομαζόταν Χριστόξυλο και ήταν το ξύλο που θα έκαιγε για 

όλο το Δωδεκαήμερο των εορτών από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα φώτα στο τζάκι του 

σπιτιού.  

Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει 

το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά 

στάχτη. Καθάριζαν ακόμη και την καπνοδόχο, για να μη βρίσκουν πατήματα να κατέβουν οι 

καλικάντζαροι. 

Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα ήταν μαζεμένη 

γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης θα άναβε την καινούρια φωτιά και έμπαινε στην πυροστιά 

το Χριστόξυλο. 

Ο λαός λέει, ότι καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Χριστός, εκεί στην κρύα 

σπηλιά της Βηθλεέμ. Σε κάθε σπιτικό, οι νοικοκυραίοι προσπαθούσαν να καίει το 

Χριστόξυλο μέχρι τα φώτα.  
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Χριστούγεννα στην Κρήτη 

Του ΔΙΟΝΥΣΗ Ε
2
΄ τάξη 

Στην Ελλάδα μιλάμε για τις «Γιορτές» κι αναφερόμαστε στην εορταστική περίοδο για 

τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα ή Θεοφάνεια. 

Παραδοσιακά η περίοδος αυτή διαρκεί 12 μέρες και υπάρχουν πολλά έθιμα 

συνδεδεμένα με αυτή, άλλα πολύ παλιά κι άλλα σχετικά πρόσφατα, όπως το στόλισμα του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου και η γαλοπούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.  

Ιστορικά η γέννηση του Χριστού κανονίστηκε το 354 μ.Χ. να εορτάζεται στις 25 

Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα που γιορτάζονταν η γέννηση του παλαιού Θεού Μίθρα, του 

«αήττητου Θεού Ήλιου» που ήταν θεός όλων των ηλιακών θεοτήτων της ειδωλολατρίας.  

Με την αλλαγή και την στροφή των ανθρώπων προς άλλους θεούς, ο «Αήττητος Θεός 

Ήλιος», έπεσε και τη θέση του την πήρε ο Χριστός.  

Η νηστεία των Χριστουγέννων  

Το θρησκευτικό συναίσθημα κι η πρακτική ήταν σαφώς πιο έντονα και σχεδόν 40 

μέρες νωρίτερα ξεκινούσε η Νηστεία Των Χριστουγέννων. Οι πιστοί δεν κατανάλωναν 

καθόλου ζωικά προϊόντα: κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά.  

Προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα  

Πλησιάζοντας μας τα Χριστούγεννα, άρχιζαν οι προετοιμασίες ώστε όλα να είναι 

έτοιμα για την μεγάλη γιορτή. Τα σπίτια καθαρίζονταν σχολαστικά και λίγες μέρες πριν τα 

Χριστούγεννα οι νοικοκυρές έφτιαχναν τα μελομακάρονα, τα οποία φυσικά τρώγονταν την 

ημέρα των Χριστουγέννων με την λήξη μας νηστείας.  

Στο παρελθόν τα μελομακάρονα ήταν αποκλειστικά για τα Χριστούγεννα κι οι 

κουραμπιέδες για την Πρωτοχρονιά. Σήμερα μας ο διαχωρισμός μας δεν τηρείται.  

Χριστούγεννα, στην Κρήτη  

Τα Χριστούγεννα ή οι «Γιορτές» στην Ελλάδα δεν είναι πια αυτό που ήταν πριν 40 

χρόνια. Με τα χρόνια παρατηρείται η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κουλτούρας και τα 

δυτικοευρωπαϊκά έθιμα διαδίδονται όλο και περισσότερο κι αλλοιώνουν ή εξαφανίζουν τις 

τοπικές παραδόσεις περιοχών και χωρών.  

Σήμερα τα Χριστούγεννα φαίνονται πιο εντυπωσιακά, πιο γυαλιστερά, πιο glamorous . 

Οι βιτρίνες των καταστημάτων στολίζονται σχεδόν ένα μήνα πριν, στις πόλεις φωτίζονται οι 

δρόμοι κι οι πλατείες, πολλοί ταξιδεύουν αυτές τις μέρες είτε στο εξωτερικό είτε σε μέρη 

στην Ελλάδα που προσφέρουν χειμερινές διακοπές.  

Οι Έλληνες θα διασκεδάσουν σε κλαμπ, στα μπουζούκια (στην Κρήτη έχουν σχεδόν 

εξαφανιστεί) ή θα παρακολουθήσουν κάποιο εντυπωσιακά σώου στην τηλεόραση.  

Τη μέρα των Χριστουγέννων μαζεύονται όλα τα μέλη της οικογένειας στο 

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.  
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Η μέρα των Χριστουγέννων είναι η μέρα που γιορτάζει ο Μανόλης ή Εμμανουήλ ή 

Μάνος κι η Εμμανουέλα. Οι φίλοι τους κι οι συγγενείς τους θα τους επισκεφτούν για να 

τους ευχηθούν «Χρόνια Πολλά».  

Παλιότερα τα Χριστούγεννα ήταν πιο απλά, πιο ζεστά, πιο κοντά ίσως στο πραγματικό 

πνεύμα των Χριστουγέννων. Πολλές από τις παραδόσεις αιώνων εξακολουθούν να 

υπάρχουν αναλλοίωτες κι έτσι τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα διατηρούν την ιδιομορφία 

τους και αρκετά από τα έθιμα τους.  

Το έθιμο της ζύμης στην Κρήτη 

Σε χωριά της επαρχίας Αμαρίου, στην Κρήτη, τη νύχτα της παραμονής των 

Χριστουγέννων βάζανε λίγη κοινή ζύμη σ’ ένα πιάτο και κάποια στιγμή, 

ενώ βεγγερίζανε (ξενυχτούσαν συζητώντας) περιμένοντας, η ζύμηανέβαινε και γινόταν 

προζύμι. Τότε, κατά την πίστη των ανθρώπων, ήταν η ώρα που γεννάται ο Χριστός (ο 

Χριστός γεννάται κι ανασταίνεται κάθε χρόνο, γιατί για την Εκκλησία ο χρόνος έχει άλλους 

συμβολισμούς).  

(Από το περιοδικό του Ρεθύμνου «Πολιτεία») 

              

Κεφαλλονίτικα χριστουγεννιάτικα έθιμα  

Της ΑΝΝΑΣ Ε
2
΄ τάξη 

Aπό την παραμονή των Χριστουγέννων, 

ξεκινά η περίοδος του Δωδεκαημέρου, μέχρι το 

πρωί του Αγιασμού που έχει συνδεθεί με 

δεισιδαιμονίες από τα Ρωμαϊκά χρόνια. Τότε οι 

άνθρωποι φαντάζονταν ότι όταν η μέρα αρχίζει 

να υπερισχύει σε διάρκεια μας νύχτας, οι 

δαιμονικές δυνάμεις του χειμώνα πάλευαν να 

μην υποταχθούν στον αήττητο Ήλιο. Έτσι, η 

Χριστιανική εκκλησία μέσα στην περίοδο του 

δωδεκαημέρου εορτάζει τρεις φορές, τα Χριστούγεννα, την Περιτομή (ή Άγιος Βασίλειος) 

και τα Φώτα, ώστε ο κόσμος να απαλλαγεί από τα κακά πνεύματα. Εξάλλου, η γέννηση του 

Χριστού φέρνει στον κόσμο την ελπίδα για επικράτηση μας καλοσύνης και μας αγάπης μας 

συνανθρώπους μας. 

Παλιότερα, στην Κεφαλονιά υπήρχαν αρκετά έθιμα για μας μας γιορτές του 

δωδεκαημέρου, που δυστυχώς μας μέρες μας τείνουν να εξαλειφθούν. Το πρώτο από αυτά 

ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων, αφού «βραδιώσει» καλά, να ανάβουν την φωτιά 

του Δωδεκαημέρου, που έπρεπε να κρατήσει με τη στάχτη μας μέχρι την ημέρα του 

Αγιασμού. Οι νοικοκυρές με ένα δαυλί – κάρβουνο σχημάτιζαν μας πόρτες και τα 

παράθυρα σταυρούς, ώστε οι καλικάτζαροι, τα «παγανά» μας τα λέμε στη Κεφαλονιά, να 

μην μπουν στο σπίτι. Συγχρόνως, σαν ευχή ή σαν ξόρκι έλεγαν: 

Χριστός γεννάται 

http://www.kefalonitis.com/images/files/customs/christgnna_1.JPG
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το φως αξαίνει 

και το σκοτάδι μικραίνει! 

Το φως εκείνες μας μέρες που αυξάνεται σε σχέση με τη νύχτα, είναι χρήσιμο για τη 

βλάστηση και την παραγωγή μας σοδειάς και κατ’ επέκταση για την κτηνοτροφία. 

Μας, υπάρχουν πολλά άλλα έθιμα και δεισιδαιμονίες σε σχέση με τα παγανά, μας η 

κρισάρα (το κόσκινο) στην καπνοδόχο, η προφύλαξη του διαβάτη στο δρόμο, αρκεί να έχει 

πάνω του έστω και μια μικρή φωτιά, η καθαριότητα στο σπίτι και το γεγονός ότι η 

νοικοκυρά δεν άφηνε τίποτα έξω από το σπίτι για να μην το «λερώσουν» τα παγανά1. 

Ακόμα, μας μέρες πριν από τα Χριστούγεννα βάπτιζαν τα νήπια «δια να μην τα πειράξουν οι 

καλικάντζαροι» και κάνουν Αγιασμό στα σπίτια, ενώ «τα Δωδεκαήμερα καρφώνουν μας 

πόρτες με μαυρομάνικο μαχαίρι»2. Ένα άλλο έθιμο που συνηθιζόταν στην Κεφαλονιά αλλά 

και στα υπόλοιπα Επτάνησα κατά την παραμονή των Χριστουγέννων είναι η τελετή μας 

«Κουλούρας μας Γωνιάς» ή «Το Βάφτισμα μας Φωτιάς». Το έθιμο φαίνεται να έχει 

εξαλειφθεί σήμερα, αλλά υπάρχει μαρτυρία ότι το τελούσαν στη Λειβαθώ τουλάχιστον 

μέχρι και το 1954. 

Την παραμονή Χριστουγέννων, τοποθετούνται στο δάπεδο του μαγειρείου τρία 

αναμμένα κούτσουρα (από διαφορετικά ξύλα: ελιά για τη σοδειά του λαδιού, αμπέλι – 

κούρβουλο για τη σοδειά του κρασιού και σκίνο για τα δαιμονικά) και μαζεύεται η 

οικογένεια γύρω από αυτά. Ο οικογενειάρχης φέρνει μια φρεσκοψημένη στρογγυλή 

κουλούρα, που είναι στολισμένη με σουσάμι, σταφίδες και σφηνωμένα αμύγδαλα και 

καρύδια με ή χωρίς το κέλυφος, σφραγισμένη στη σταυροειδή ένωσή μας με την «Αγία 

σφράγιση» και στην οποία υπάρχει μέσα ένα νόμισμα4. Ο πατέρας την χαράζει σε τόσα 

κομμάτια όσα είναι και τα μέλη μας οικογένειας, μαζί με μας που λείπουν. Παίρνει λάδι και 

κρασί και το ρίχνει από το γύρο μας κουλούρας να πέσει σταυρωτά στη φωτιά, ψάλλουν 

όλοι μαζί το τροπάριο «Η γέννησις σου, Χριστέ ο Θεός ημών…» και πάνω από τον καπνό 

που υψώνεται «σπάνε την κουλούρα», δηλαδή τραβάει ο καθένας το κομμάτι του και με 

ευθυμία ψάχνουν να βρουν σε ποιόν έπεσε το τυχερό νόμισμα, ο οποίος θα είναι 

καλορίζικος. Για μας κοπέλες κάτι τέτοιο είναι σημάδι γρήγορης αποκατάστασης! 

Ας μεταφερθούμε τώρα σε έθιμα που μας είναι περισσότερο γνωστά, μας τα 

κεφαλονίτικα κάλαντα των Χριστουγέννων. Παλαιότερα υπήρχαν παραλλαγές που 

εξιστορούσαν τη γέννηση του Ιησού και προέτρεπαν μας πιστούς να εορτάσουν την ημέρα 

αυτή των Χριστουγέννων. Η παραλλαγή που έχει επικρατήσει σήμερα ταυτίζεται με την 

υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχει δική μας μελωδία: 

(Ήρθαμε με ρόδα με ανθούς 
για να μας ειπούμε χρόνους πολλούς) 
Καλήν εσπέραν άρχοντες, 
κι αν είναι ο ορισμός μας 
Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω στο αρχοντικό μας 
Χριστός γεννάται σήμερον 
εν Βηθλεέμ την πόλη 
Οι ουρανοί αγάλλονται 
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και χαίρει η φύσης όλη 
Εν τω σπηλαίω τίκτεται 
εν φάτνη των αλόγων 
Ο Βασιλεύς των Ουρανών 
και ποιητής των όλων 
Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε 
πέτρα να μη ραΐσει 
Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 
Χρόνια πολλά να ζήσει. 
Μας μέρες μας συνηθίζεται να λέγονται τα κάλαντα από τα μικρά παιδιά το πρωί μας 

παραμονής των Χριστουγέννων και μόνο κάποιες χορωδίες μεγαλύτερων τηρούν το έθιμο 

μας ημέρας το απόγευμα. Στο προσεισμικό Αργοστόλι έβγαιναν πρώτα νωρίς το απόγευμα, 

τα παιδιά με τα τρίγωνά μας αλλά και μεγάλοι με κιθάρες, βιολί και μαντολίνο. Οι 

μεγαλύτεροι περιφέρονταν ολόκληρο το βράδυ από σπίτι σε σπίτι και το ξημέρωμα μας 

έβρισκε συγκεντρωμένους έξω από το σπίτι του Δεσπότη όπου όλοι μαζί έψαλαν: 

Ξύπνα, Πανιερώτατε, 
να πας στην εκκλησία, 
που σε προσμένουν οι άγγελοι, 
ν’ αρχίσεις Λειτουργία. 
Μα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τη διακόσμηση των σπιτιών κατά την διάρκεια των 

γιορτών των Χριστουγέννων, που σήμερα έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παραδοσιακά στην Κεφαλονιά συνήθιζαν να στολίζουν τα σπίτια 

με αγριοκουμαριές, μυρτιές αλλά και σκίνους. Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι 

ξενόφερτο έθιμο που ξεκίνησε από την Αλσατία πριν 

500 χρόνια και καθιερώθηκε στη Γερμανία. Στην 

Ελλάδα και στην Κεφαλονιά τα πρώτα δέντρα 

άρχισαν να στολίζονται μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο και γενικεύτηκε η διάδοσή μας μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή την περίοδο καθιερώθηκε 

και η Φάτνη. 

Του ΒΑΣΙΛΗ Ε
2
΄ τάξη 

Τα Χριστουγεννιάτικα φαγητά ήταν και είναι 

σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτών. Το Χριστόψωμο έχει την τιμητική του, 

ενώ η μπομπότα από καλαμποκάλευρο και οι τηγανίτες ήταν παραδοσιακά τα αγαπημένα 

γλυκίσματα των ημερών. Μας μέρες μας έχουν διεισδύσει πολλά ξενόφερτα φαγητά και 

γλυκίσματα, μας γι αυτό το θέμα γίνεται λόγος αναλυτικότερα στο άρθρο «Τα παραδοσιακά 

Φαγητά και Γλυκίσματα του Δωδεκαημέρου» αυτού του τεύχους. 

Μας όλα τα θρησκευτικά έθιμα στα Επτάνησα, έτσι και στην Κεφαλονιά δεν 

επηρεάστηκαν από το Δυτικό πολιτισμό παρά την ύπαρξη μας Βενετοκρατίας, αλλά 

διατήρησαν την καταγωγή μας από το Βυζάντιο. Η συμβίωση των Ορθοδόξων με μας 

Καθολικούς μας βενετικές κτίσεις έκανε μας πρώτους να διαφυλάξουν τα Ορθόδοξα έθιμα 

με μικρές εξαιρέσεις και επιδράσεις. Και όταν δεν υπήρχε πια μας ο κίνδυνος, πολλά από τα 

έθιμα ξεχάστηκαν ή παραμελήθηκαν για να πάρουν τη θέση μας άλλα, καινούρια και 

συνήθως ξενόφερτα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να διατηρούμε μας παραδόσεις 

http://www.kefalonitis.com/images/files/customs/christgnna_3.JPG
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μας σε μια εποχή που μας κατακλύζουν συνέχεια στοιχεία ξένα μας τον πολιτισμό μας. 

Μας, το πιο σημαντικό που δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο μας μέρες των Χριστουγέννων, 

αλλά και όλο το χρόνο είναι να αγαπάμε μας συνανθρώπους μας και να βοηθάμε μας που 

μας έχουν ανάγκη. 

              

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Του ΘΟΔΩΡΗ Ε
2
΄ τάξη 

Tο σπάσιμο του ροδιού. 

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο νοικοκύρης 

κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να 

χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του και έτσι 

να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι για να κάνει το καλό ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι. 

Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το ρίχνει δηλαδή κάτω 

με δύναμη για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες του παντού και ταυτόχρονα λέει: "με 

υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη 

μας όλη τη χρονιά". Τα παιδιά μαζεμένα γύρωγύρω κοιτάζουν οι ρώγες αν είναι τραγανές 

και κατακόκκινες. Όσο γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο χαρούμενες κι ευλογημένες 

θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος. 

              

Του ΔΙΟΝΥΣΗ Ε
2
΄ τάξη 

Οι τηγανίδες (Χωριά της Έξω Μάνης) 

Σε όλα τα σπίτια, παραμονές Χριστουγέννων θα έπλαθαν και θα έψηναν τις τηγανίδες, 

τα μανιάτικα λαλάγγια. Στο σοφρά ή σε κάποιο τραπέζι κοντά στην φωτογονία, η μητέρα 

και τα κορίτσια έπλαθαν το έτοιμο ζυμάρι σε χοντρό μακαρόνι, τις τηγανίδες, και το 

δίπλωναν τεχνικά στα τέσσερα. Μετά το έριχναν στη μεγάλη τηγάνα που ήταν γεμάτη 

καυτό λάδι πάνω στη φωτιά, για να ψηθεί. Η πρώτη τηγανίδα, μεγάλη και στρογγυλή με 

σταυρό στη μέση ήταν του Χριστού, η δεύτερη παρόμοια του σπιτιού κ.λ.π. Τις ψημένες 

τηγανίδες τις έβαζαν μέσα σε μπουρέκια (στρογγυλά μπακιρένια ταψιά) και σε λεκάνες. 

Όταν στράγγιζαν καλά τις έβαζαν σε κοφίνια και τις κρεμούσαν ψηλά. Η ποσότητα του 

ζυμαριού που θα γινόταν τηγανίδες ήταν αρκετή και πάντοτε ανάλογη με τον πληθυσμό της 

φαμελιάς. Η φωτιά για τις τηγανίδες έπρεπε να είναι δυνατή και να έχει διάρκεια. Γι αυτό ο 

πατέρας είχε σκίσει σκίζες τα χοντρά κούτσουρα. Ήταν η καλλύτερη καύσιμη ύλη για την 

περίπτωση. Τα παιδιά παρακολουθούσαν και όλοι, αν δεν ήταν Τετάρτη ή Παρασκευή, 

δοκίμαζαν και έκαναν τις κρίσεις τους. Και κάθε χρόνο σχεδόν εύρισκαν τα ίδια ελαττώματα 

στο πλάσιμο και το ψήσιμο, όταν μάλιστα κάποιος ήθελε να πιει νερό του έλεγαν να 

γυρίσει την πλάτη προς το τηγάνι για να μην ...τον βλέπουν οι τηγανίδες και ρουφάνε το 

λάδι. Οι "λυπημένοι", που είχαν πρόσφατο θάνατο, δεν έψηναν τηγανίδες, τους πήγαιναν 

όμως συγγενείς και φίλοι. Άλλα γλυκά που έφτιαχναν στο σπίτι την περίοδο αυτή ήταν οι 

κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. 

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm
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Το κυνήγι τα Χριστούγεννα (Χωριά Έξω Μάνης) 

Κατά τη διάρκεια της σαρακοστής τα περισσότερα παιδιά βγαίνανε κυνήγι. Τα βράδια, 

όταν το σούρουπο έπεφτε για καλά και το κρύο άρχιζε να τσούζει, παίρνανε το "φακό" με 

καινούργια "πλάκα" και γυρίζανε στα χαλάσματα και στα σπήλια κοντά στο χωριό. Στόχος 

τους οι γουργουγιάννηδες, τα μικρά πουλάκια που κούρνιαζαν εκεί. Τα θαμπώνανε με το 

φακό και τα πιάνανε. Αν ήταν πολύ ψηλά, τα χτυπούσανε με τις λαστιχιέρες (σφεντόνες). Η 

μάνα ή κάποια μεγάλη αδερφή, μετά από πολλή γκρίνια τους, τα καθάριζαν και τα 

πάστωναν. Τα βάζανε σε πήλινα ή γυάλινα βάζα, για να τα φάνε τα Χριστούγεννα. Πολλά 

παιδιά μάζευαν είκοσι και περισσότερα πουλάκια και καμάρωναν για τις ... κυνηγετικές 

ικανότητες τους και για την σοδειά τους. Και όταν ζύγωναν οι γιορτές, άρχιζαν οι 

παραδοσιακές ετοιμασίες. Το σπίτι έπρεπε να βάλει τα γιορτινά του και όλο το χωριό να 

καθαριστεί και να ετοιμαστεί, για να υποδεχτεί τους ξενιτεμένους του που θα έρχονταν να 

κάνουν γιορτές με τους δικούς τους. 

(Από το περιοδικό «Μάνη, χθες, σήμερα, αύριο») 

Πηγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm 

Θεσσαλία 

Του ΚΩΣΤΑ Ε
2
΄ τάξη 

«Η γουρουνοχαρά» 

Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Θεσσαλίας είναι το σφάξιμο 

του γουρουνιού. Η προετοιμασία για το σφάξιμο του γουρουνιού γίνεται με εξαιρετική 

φροντίδα, ενώ ακολουθεί γλέντι μέχρι τα ξημερώματα, για να επαναληφθεί η ίδια 

διαδικασία την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Τρεις-τέσσερις συγγενικές οικογένειες 

καθόριζαν με τη σειρά ποια ημέρα θα έσφαζε το γουρούνι της. 

Πηγή: http://www.otherside.gr/2011/12/omorfotera-xristougenniatika-ethima/#ixzz2FKfOwrEN 

«Μπαμπουσιαραίοι»: Το έθιμο υπάρχει μέχρι και στις μέρες μας στο Ρήγιο 

Διδυμοτείχου και γίνεται τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με το έθιμο, δύο 

νέοι μεταμφιέζονται το σε μπαμπουσιάρο και σε γυναίκα του μπαμπούσιαρου. Ο 

μπαμπουσιάρος φοράει στο κεφάλι μία νεροκολοκύθα με τρύπες στα μάτια και στο στόμα, 

προβιές προβάτων και κρεμά στη μέση κουδούνια και στη ζώνη του ένα μεγάλο μαχαίρι, 

ενώ το περίεργο αυτό ζευγάρι ακολουθούν νταούλια ζουρνάδες και γκάιντες,ξεσηκώνοντας 

όλο το χωριό με τη μουσική τους. 

Πηγή: Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Ελλάδας - Τσουμάκες και Χριστόκλουρα στη Θράκη 

http://www.iefimerida.gr/node/81773#ixzz2FKg6Mu5J 

Το τάισμα της βρύσης 

Του ΓΙΑΝΝΟΥ Ε
2
΄ τάξη 

Οι κοπέλες, τα χαράματα των Χριστουγέννων, αλλού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 

πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση "για να κλέψουν το άκραντο νερό" (άκραντο, δηλαδή 

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm
http://www.otherside.gr/2011/12/omorfotera-xristougenniatika-ethima/#ixzz2FKfOwrEN
http://www.iefimerida.gr/node/81773#ixzz2FKg6Mu5J
http://www.iefimerida.gr/node/81773#ixzz2FKg6Mu5J
http://www.iefimerida.gr/node/81773#ixzz2FKg6Mu5J


 
13 

 

αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ’ όλη τη διαδρομή).  Αλείφουν τις βρύσες του χωριού με 

βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι τον 

καινούργιο χρόνο και γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για να έχουν καλή σοδειά, όταν 

φτάνουν εκεί, την "ταΐζουν", με διάφορες λιχουδιές, όπως βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή 

κλαδί ελιάς. Όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή θα ήταν και η πιο τυχερή ολόκληρο 

το χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" και 

γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι από το άκραντο νερό. Με το 

ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα τρία 

χαλίκια. 

Μακεδονία 

Το Χριστόξυλο  

Της ΘΕΝΗΣ Ε
2
΄ τάξη 

Στα χωριά της βορείου Ελλάδας, ο νοικοκύρης ψάχνει στα χωράφια τις παραμονές των 

γιορτών και διαλέγει το Χριστόξυλο, δηλαδή το πιο όμορφο, γερό και χοντρό ξύλο από 

πεύκο ή ελιά, που θα το πάει σπίτι του, με σκοπό να καίει συνέχεια στο τζάκι από τα 

Χριστούγεννα μέχρι και τα Φώτα. Ο λαός πιστεύει ότι καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, 

ζεσταίνεται ο Χριστός στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ. 

Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει 

καλά το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την 

παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμη και την καπνοδόχο, για να μη βρίσκουν πατήματα να 

κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως λένε στα παραδοσιακά 

χριστουγεννιάτικα παραμύθια. 

Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι 

μαζεμένη γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης του σπιτιού θα ανάψει την καινούρια φωτιά και 

θα μπει στην πυροστιά το Χριστόξυλο, με ευχή όλων να αντέξει για όλο το δωδεκαήμερο 

των γιορτών. 

’Κόλιντα Μπάμπο’’ 

Κάθε χρόνο, στην Πέλλα αναβιώνει το έθιμο της ‘’Κόλιντα Μπάμπο’’. Οι κάτοικοι της 

περιοχής ανάβουν το βράδυ φωτιές και φωνάζουν ‘’Κόλιντα Μπάμπο’’, που σημαίνει 

‘’σφάζουν γιαγιά’’. Συμφώνα με το έθιμο, τις φωτιές της ανάβουν για να μάθουν οι κάτοικοι 

για τη σφαγή και να προφυλαχτούν.      

Το έθιμο της Καμήλας 

Του ΘΟΔΩΡΗ Ε
2
΄ τάξη 

Κάθε χρόνο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου 

‘Καβακλή’ των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης. Δεν λένε 

όμως τα κάλαντα, αλλά μεταμφιέζονται σε καμήλες και φωνάζουν δυνατά διάφορα 

συνθήματα. Σκοπός τους είναι να παραπλανήσουν τους στρατιώτες του Ηρώδη που 

ψάχνουν να βρουν το νεογέννητο Ιησού, ώστε να μην μπορέσουν να τον σκοτώσουν. Οι 
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παραδοσιακές φουφούδες. Με παραδοσιακές φουφούδες και την επίσκεψη του 

Καππαδόκη Αη Βασίλη γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στην πόλη της Καβάλας. Το εμπορικό 

κέντρο της πόλης την παραμονή των Χριστουγέννων θυμίζει μια μεγάλη ψησταριά. Στους 

περισσότερους πεζόδρομους,  αλλά και στα πεζοδρόμια, οι έμποροι στήνουν υπαίθριες 

ψησταριές, τις λεγόμενες φουφούδες και προσφέρουν σε όλους τους περαστικούς ψητά 

κρέατα και ντόπιο κόκκινο 

κρασί. Οι παραδοσιακές φουφούδες στήνονται ξανά την παραμονή της  Πρωτοχρονιάς, 

αυτή τη φορά σε μεγαλύτερη έκταση και από νωρίς το μεσημέρι στήνεται μεγάλη γιορτή με 

άφθονο κρασί ορχήστρες και υπαίθριες ψησταριές για την υποδοχή του νέου χρόνου πολύ 

πριν από τα μεσάνυχτα. Από την παραμονή των Χριστουγέννων ένα ακόμη έθιμο αναβιώνει 

στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Πρόκειται για την επίσκεψη 

του Καππαδόκη Άη Βασίλη που ολοκλήρωσε το μεγάλο του ταξίδι από την Καισάρεια  

φθάνοντας στο λαογραφικό χωριό «Ακόντισμα», όπου θα παραμείνει μέχρι την τελευταία  

μέρα του έτους. 

Νησιά 

Της ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ Ε
2
΄ τάξη 

Τα Τα Αγιοβασιλιάτικα καραβάκια Στην πόλη της Χίου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 

υπάρχει ένα έθιμο, τα αγιοβασιλιάτικα καραβάκια. Σύμφωνα με αυτό, οι ενορίες 

κατασκευάζουν πλοία, σε  σμύκρινση. Αυτά συναγωνίζονται μεταξύ τους ως προς την 

ποιότητα κατασκευής και ως  προς την ομοιότητα με τα πραγματικά πλοία, ενώ οι ομάδες, 

το πλήρωμα, του κάθε πλοίου  τραγουδούν κάλαντα. 

Στη σπηλιά του Αϊ Γιάννη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου. 

Στην σπηλιά του Αϊ Γιάννη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου την παραμονή των 

Χριστουγέννων τελείται Αρχιερατική θεία λειτουργία. Η αναπαράσταση της φάτνης όπου  

γεννήθηκε ο Χρηστός με πρόβατα, βοσκούς φωτιές σήμαντρα και το αστέρι να λάμπει στην 

κορυφή της σπηλιάς δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. Παλιότερα, από την παραμονή των  

Χριστουγέννων οι γεωργοί οι βοσκοί και οι ναυτικοί έλεγαν "πώς παλεύουν οι καιροί, και  

οι αέρηδες ποιος θα γεννηθεί και ποιος θα βαπτισθεί''. Όποιος γεννηθεί όποιος δηλαδή  

υπερισχύσει και βγει νικητής την ημέρα των Χριστουγέννων, αυτός θα υπερισχύσει μέχρι 

και τα Φώτα αλλά και ολόκληρο τον καινούργιο χρόνο. Πιο παλιά το βράδυ της παραμονής 

των Χριστουγέννων έκοβαν κλαδιά και βλαστούς οι νοικοκυρές και τα πήγαιναν στο σπίτι. 

Τα έβαζαν σε ποτήρι με νερό και προσμονούσαν να ανθίσουν. 

Πηγή: http://www.ipiros.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=259:---

&Itemid=59  

  

http://www.ipiros.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=259:---&Itemid=59
http://www.ipiros.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=259:---&Itemid=59
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Ήπειρος 

Της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ Ε
2
΄ τάξη 

Το έθιμο του αναμμένου πουρναριού 

Στην Ήπειρο έχουν μια ωραία συνήθεια που τη βασίζουν σε μια παλιά παράδοση. Όταν 

γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν, λέει, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήτανε νύχτα σκοτεινή. 

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

στο χέρι, του 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. Στο 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. 

Tα καρύδια" Παραδοσιακό ομαδικό παιγνίδι 

Την ημέρα των Χριστουγέννων , τα παιδιά , κορίτσια και αγόρια , παίζουν "τα 

καρύδια".Το παιχνίδι είναι ομαδικό και παίζεται ως εξής:  

Κάποιο παιδί χαράζει με ένα ξυλάκι στο χώμα μια ευθεία γραμμή. Πάνω σε αυτή την 

ευθεία γραμμή κάθε παίκτης βάζει κι από ένα καρύδι στη σειρά. Μετά, ο κάθε παίκτης με 

τη σειρά του και από κάθετη απόσταση ενός με δύο μέτρα από τη γραμμή - σειρά των 

καρυδιών, σκυφτός, με το μεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό καρύδι του, σημαδεύει κάποιο 

από τη σειρά των καρυδιών. 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 κερδηθούν όλα τα καρύδια. 

Πηγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm  

              

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ 

Της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ Ε
2
΄ τάξη 

Είναι παραμονή Χριστουγέννων και το χιόνι πέφτει πυκνό. Κοιτάζω έξω απ’ το παράθυρό 

μου. Είναι τόσο όμορφο το κάτασπρο τοπίο. Μέσα κάνει ζέστη κι εγώ σκέφτομαι ότι έξω 

κάνει πολύ κρύο. Τι να κάνουν οι φτωχές οικογένειες άραγε; 

Μετά από λίγο ντύθηκα ζεστά και βγήκα να κάνω μια βόλτα. Χωρίς να το 

καταλάβω πήρα το δρόμο για τη φτωχογειτονιά της πόλης μας. Σκεφτόμουν 

πόσο δυστυχισμένοι και λυπημένοι θα είναι οι κάτοικοί της τώρα. Άρχισα να 

παρακαλάω το Χριστό: «Αυτές τις γιορτινές ημέρες να περάσουν όλοι 

καλά». 

Όταν κόντεψα στα στενά δρομάκια της φτωχογειτονιάς, τα οποία ήτανε όλο λακκούβες 

γεμάτες νερό, τα μάτια μου έπεσαν σε ένα μικρό κοριτσάκι που έκλεγε. Η μητέρα του 

προσπαθούσε να το κάνει να σταματήσει λέγοντάς του κάτι. Τα μάτια του όμως συνέχιζαν 

να δακρύζουν. Τότε το άκουσα να ψιθυρίζει: «Μαμά κρυώνω και πεινάω». 

Εγώ δεν άντεξα κι έφυγα τρέχοντας. Μπήκα στο σπίτι με βαριά καρδιά. Ο πατέρας μου με 

κοίταξε και κατάλαβε ότι κάτι με στενοχώρησε. Τότε άρπαξα την ευκαιρία και του είπα ό,τι 

είχα ακούσει στη φτωχογειτονιά. Ο πατέρας μου κατάλαβε τι ζητούσα σιωπηλά. «Πάμε στα 

μαγαζιά;» με ρώτησε. Η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη που θα δίναμε λίγη ευτυχία στη 

μικρούλα. 

Μετά από λίγες ώρες πήγαμε στη φτωχογειτονιά. Θυμόμουν το σπιτάκι τους, γιατί ήταν το 

πιο μικρό. Χτυπήσαμε την πόρτα και περιμέναμε με αγωνία. Όταν άνοιξε, στην πόρτα ήταν 

η μικρούλα. Μας κοίταξε με απορία και φώναξε τη μητέρα της. Εγώ τότε έσκυψα και της 

έδωσα αυτό που κρατούσα. Την πιο όμορφη κούκλα που είδα ποτέ μου. Τα μάτια και το 

προσωπάκι της έλαμψαν από ευτυχία. Η μητέρα της κοίταζε κι αυτή όλο απορία. Ο πατέρας 

μου της εξήγησε και της ζήτησε να δεχτεί τα ψώνια που κάναμε. Η μητέρα του κοριτσιού 

μας ζήτησε να περάσουμε μέσα. Έκανε τόσο κρύο.  

Μέσα σε λίγη ώρα μάθαμε πως το κοριτσάκι ήταν ορφανό από πατέρα και πως οι δυο τους 

ήταν μόνες στον κόσμο. Η μητέρα της έψαχνε δουλειά, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βρει. Ο 

πατέρας μου τότε έγραψε τη διεύθυνσή μας σ’ ένα χαρτάκι και της την έδωσε, για να 

‘ρθουν να περάσουν μαζί μας τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς δέχτηκαν. 

Τις επόμενες μέρες ο πατέρας μου της είχε βρει ήδη μια δουλειά, για να μπορούν κι αυτοί 

να ζουν καλύτερα! 

Της Κατερίνας Παναούση 

Πηγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page13.htm 

              

  

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page13.htm
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

Της ΜΥΡΣΙΝΗΣ Ε
2
΄ τάξη 

Την πόρτα να ‘χετε ανοιχτή για τον καινούργιο χρόνο να μπαινοβγαίνει η χαρά που ναι 

γιατρός στον πόνο. 

Μην κάνεις μόνο όνειρα κι ήσυχος να κοιμάσαι 

Στο Νέο έτος ξυπνητός Έμπα και μη φοβάσαι. 

Του νέου χρόνου ζήτησα, όλοι οι καλοί μου φίλοι νά �ναι με το χαμόγελο συνέχεια στα 

χείλη. 

Χρόνια πολλά δεν θα σου πω, γιατί τα λένε όλοι, μα θα σου πω χαρές πολλές να ναι η ζωή 

σου όλη 

Όσα κεριά ανάψουνε τση γέννησης τη μέρα, τόσες χαρές να αξιωθείς από εδώ και πέρα!  

Μια φάτνη τέσσερεις βοσκοί τρεις μάγοι κι ένα αστέρι Του Θεανθρώπου η γέννηση ό,τι 

ποθείς να φέρει. 

Μια ευχή σας εύχομαι για τον καινούργιο χρόνο. Την πόρτα σας να τη χτυπά η ευτυχία 

μόνο! 

Πηγή: www.paidika.gr  

              

 

Scrooge Mc Duck: Το πιο τσιγκούνικο παπί 

Της ΘΕΝΗΣ Ε
2
΄ τάξη 

O Scrooge Mc Duck ή Uncle Scrooge ανήκει στα κινούμενα 

σχέδια της Walt Disney. O δημιουργός του είναι ο Carl 

Barks. 

Η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 1947 στην ταινία : 

«Χριστούγεννα στο βουνό της αρκούδας». 

Το όνομα του είναι βασισμένο στο Ebenezer  Scrooge από 

τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο βιβλίο «Χριστουγεννιάτικη 

ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα απίστευτα πλούτη του. Είναι  

μακράν το πιο πλούσιο άτομο στο κόσμο της Disney και το πιο τσιγγούνικο.  

              

  

http://www.paidika.gr/
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Snowboarding 

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη 

Η χιονοσανίδα (snowboarding) είναι ένα άθλημα που 

περιλαμβάνει την κατάβαση με ειδική σανίδα  από ένα 

κεκλιμένο επίπεδο που είναι καλυμμένο με χιόνι. Η ανάπτυξη 

του αθλήματος επηρεάστηκε από το σερφινγκ, το πατινάζ με 

σανίδα (skateboarding) και το σκι. Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, όπου 

έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές από τη δεκαετία του 1970. Το 1998 

έγινε ολυμπιακό άθλημα και συμπεριλήφθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 

πιο κοινό στιλ του αθλήματος είναι το ελεύθερο, που γίνεται σε οποιονδήποτε τύπο 

εδάφους. Ως αγωνιστικό άθλημα, περιλαμβάνει ακροβατικές φιγούρες ,άλματα στον αέρα 

με κινήσεις χεριών και ποδιών, περιστροφές και τούμπες με συνοδεία μουσικής που 

επιλέγουν οι ίδιοι οι αθλητές. 

Αγωνίσματα σε Ολυμπιακούς Αγώνες 

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το άθλημα 

περιλαμβάνει τρία αγωνίσματα σε άνδρες και ισάριθμα 

στις γυναίκες. Αυτά είναι: halfpipe (μισός σωλήνας) που 

διεξάγεται σε ημικυλινδρική πίστα, παράλληλο γιγαντιαίο 

σλάλομ (αναμέτρηση ανά ζευγάρια σε πίστα με πόρτες) 

και χιονοσανίδα κρος (συνδυασμός ακροβατικών 

ικανοτήτων και δεξιότητας των καταβάσεων). 

Επικινδυνότητα 

Στη χιονοσανίδα η θέση των ποδιών είναι πιο άβολη, 

καθώς το ένα είναι μπροστά στο άλλο σε μια μοναδική 

σανίδα που ολισθαίνει ανεξέλεγκτα - στην αρχή. Για το 

λόγο αυτό το άθλημα θεωρείται από πολλούς 

δυσκολότερο από το σκι. Επιπλέον, σε αντίθεση με το 

τελευταίο, σε περίπτωση ατυχήματος, οι δέστρες στη 

χιονοσανίδα δεν λύνονται εύκολα για να απελυθερωθούν 

τα πόδια του αθλητή. Ο καρπός και ο αστράγαλος είναι τα πιο κοινα σημεία που 

τραυματίζονται. Κάθε χρόνο αναφέρονται γύρω στα 100.000 κατάγματα του καρπού σε όλο 

τον κόσμο εξαιτίας της χιονοσανίδας. 

              

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CF%81%CF%86%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B6_%CE%BC%CE%B5_%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%B6_%CE%BC%CE%B5_%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Ready_for_the_slopes.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Shakedown_2008_Figure_1.jpg
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Πομπηία (η πόλη που «λούστηκε» από λάβα) 

Του ΦΙΛΙΠΠΟY ΦΟΥΣΚΑ Δ΄ τάξη 

Η Πομπηία ήταν πόλη της νότιας Ιταλίας, η 

οποία βρίσκονταν κοντά στην σημερινή 

Νάπολη. Χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τους 

Έλληνες, κοντά στην Ρώμη.  

Η Πομπηία έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων και 

είχε επηρεαστεί πολύ από τον ελληνορωμαϊκό 

πολιτισμό. Η τοποθεσία της και το κλίμα της 

ήταν περίφημα. Η Πομπηία ήταν πόλη με 

πληθυσμό 20.000-30.000 κατοίκους. 

Το 62 μ.Χ. έγινε ένας σφοδρότατος σεισμός, που συντάραξε την ωραία και πλούσια αυτή 

πόλη. Αλλά ο σεισμός αυτός δεν ήταν παρά το προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή 

της. Πράγματι λίγα χρόνια αργότερα, στις 14 Αυγούστου του 79 μ.Χ., μετά από μια φοβερή 

έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε για πάντα, 

μέσα σε λίγες ώρες, την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη.  Στην αρχή 

σηκώθηκε ένα φοβερό σύννεφο από στάχτη. Μόλις αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι της Πομπηίας 

τη θεομηνία, άρχισαν να τρέπονται σε φυγή. Πολλοί όμως άλλαξαν γνώμη και ξαναγύριζαν. 

Ύστερα από το σύννεφο της στάχτης, κατέκλυσε την πόλη μία 

αφάνταστη καταιγίδα από ηφαιστειακά αναβλήματα και 

ελαφρόπετρα, που την σκέπασαν σε ύψος 3 και περισσότερα 

μέτρα. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 άτομα 

τάφηκαν ζωντανά και πέθαναν έτσι από ασφυξία. 

 Η παλιά  αυτή πόλη είχε ξεχαστεί και κανείς δεν γνώριζε για  

την ύπαρξή της. Πρώτη ανακάλυψη τμήματος της Πομπηίας 

έγινε το 1592, τυχαία, κατά τις εργασίες για την κατασκευή του 

υπόγειου υδραγωγείου της πόλης Τόρε Ανουντσιάτα. Τότε 

βρέθηκαν πολλά σημαντικά αντικείμενα. Οι ανασκαφές έφεραν την Πομπηία «ζωντανή στα 

μάτια μας». Διασώθηκαν, προστατευμένες απ' τη φθορά του χρόνου, όλες οι πλούσιες 

επαύλεις, με τις πολυάριθμες τοιχογραφίες τους, η αγορά, οι πολυάριθμοι ναοί, το μικρό 

και το μεγάλο θέατρο, οι αψίδες, οι κρήνες, τα καταστήματα, τα ιδιωτικά σπίτια. 

Διασώθηκαν και λεπτομέρειες που μας δείχνουν τον ξαφνικό θάνατο της πόλης, από την 

καθημερινή ζωή που διακόπηκε απότομα. Στα τραπέζια των πανδοχείων βρέθηκαν 

παρατημένα τα κύπελλα και τα πιάτα, σ' ένα δωμάτιο βρέθηκαν τα σώματα επτά παιδιών 

που ο θάνατος τα είχε προλάβει ενώ έπαιζαν.  

Ποιητές, πεζογράφοι, καλλιτέχνες και γενικά ολόκληρος ο διανοούμενος κόσμος στράφηκε 

προς την Πομπηία. Ο Φρίντριχ Σίλερ αφιέρωσε ωραιότατα ποιήματα στη νεκρή πολιτεία, ο 

δε Έντουαρντ Μπούλβερ-Λύττον εμπνεύστηκε το μυθιστόρημα Οι Τελευταίες Ημέρες της 

Πομπηίας. 

Πηγή: wikipedia 
               

Αρχαιολογικοί χώροι της 
Πομπήιας 
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Ζωγραφίζοντας τα Χριστούγεννα 

Του ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Δ΄ τάξη 

 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 
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Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΑΡΑ Δ΄ τάξη 
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Της ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΜΑΝΤΑ Δ΄ τάξη 
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Ανεκδοτάκια 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

Γυρίζει η Αννούλα ένα μεσημέρι απ'το 

σχολείο λυπημένη και η μαμά τη ρωτά: 

- Τι έγινε Αννούλα; Τι έπαθες;  

- Με μάλωσε η δασκάλα, απαντά η Αννούλα.  

- Γιατί; Τι έκανες; ξαναρωτά η μαμά.  

- Απλώς απάντησα σε μια ερώτηση στην 

οποία μόνο εγώ ήξερα την απάντηση ... 

- Και κακό είναι αυτό; επιμένει η μαμά. Ποιά 

ηταν η ερώτηση;  

Και η Αννούλα ξεσπώντας σε κλάματα: 

- Ποιός έσπασε το παράθυρο...! 

 

 

 

              

Γάτα της Βεγγάλης 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Πρόκειται για μια μοναδική φυλή 
διάστικτης οικόσιτης γάτας, που 
προέκυψε από διασταυρώσεις της 
οικιακής γάτας με τις γάτες Αβησσυνίας, 
Αμερικάνικης Κοντότριχης, Βιρμανίας, 
Αιγυπτιακής Μάου και την –υπό 
εξαφάνιση- ασιάτικη λεοπάρδαλη. 

Μορφολογική περιγραφή 

Χρώμα: Black Spotted, Black Marbled, Seal 

Sepia,/ Mink Marbled, Seal Sepia,/ Mink 

Spotted, Snow Spotted, Snow Marbled. 

Κεφάλι: Πλατύ, με φαρδιά έντονη καμπύλη στη μουσούδα και στρογγυλεμένο περίγραμμα. 

Μέγεθος σχετικά μικρό. 

Μουσούδα: Γεμάτη και πλατιά, με έντονες και προτεταμένες βάσεις μουστακιών. Μεγάλη 

και φαρδιά μύτη, με δέρμα γύρω από τα ρουθούνια ελαφρώς φουσκωμένο. 

Αυτιά: Μεσαία προς μικρά σε μέγεθος, κοντά, με φαρδιά βάση και στρογγυλεμένες άκρες. 

Μάτια: Οβάλ ή ελαφρώς αμυγδαλωτά. Μεγάλα, χωρίς να επισκιάζουν τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Λαιμός: Μυώδης και δεμένος, μακρύς και σε 

αναλογία με το σώμα. 

Σώμα: Μακρύ και στιβαρό, μεγάλο αναλογικά με 

το κεφάλι. Μυώδες, με ρωμαλέα κατασκευή 

σκελετού. 
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Πόδια: Μεσαίου μήκους, τα πίσω ελάχιστα μακρύτερα από τα μπροστινά. Στιβαρά, με 

μεγάλες στρογγυλές πατούσες. 

Ουρά: Πυκνή, με στρογγυλεμένη απόληξη, μεσαία σε μήκος. 

Τρίχωμα: Εξαιρετικά απαλό, με σχέδιο σαν λεοπάρδαλης. 

              

Οι συνταγές μας 

Της ΝΤΟΡΑΣ ΠΑΠΠΑ Δ΄ τάξη  

Πάστα φλώρα 

Υλικά 
1 πακέτο αλεύρι τύπου «Φαρινάπ» 

1 πακέτο βούτυρο τύπου  «Βιτάμ» 

2 αυγά 

3 βανιλέτες 

1 ποτήρι νερού ζάχαρη 

1 ποτήρι κρασιού κονιάκ 

1 βαζάκι μαρμελάδα της αρεσκείας σας 

 

 

Εκτέλεση 

Ανακατεύουμε σε μια λεκάνη όλα τα υλικά μαζί. Προσέχουμε η ζύμη να είναι μαλακή. Τη 
στρώνουμε σε ένα ταψί (Νο 34) και προσθέτουμε την μαρμελάδα (αφού πρώτα την έχουμε 
ζεστάνει  και αραιώσει ελάχιστα με λίγο νερό). Έχουμε κρατήσει λίγη από  τη ζύμη και 
φτιάχνουμε «κορδονάκια» για πάνω από την μαρμελάδα. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C , για 30-40 λεπτά, περίπου. 

Καλή επιτυχία! 

              

Των μαθητών της Ε
2
 τάξης  

Μελομακάρονα  

(Παλιά σμυρναίικη συνταγή). 

Υλικά 
2 φλιτζάνια τσαγιού ελαιόλαδο (0 

οξύτητα) 

½ φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη 

½ φλιτζάνι μπίρα (χωρίς αφρό) 

4 κουταλιές σούπας κονιάκ 

4 κουταλιές χυμό πορτοκαλιού 

ξύσμα πορτοκαλιού 

½ κουταλάκι γλυκού (ξυστό) αλάτι 

1 κουταλάκι γλυκού 

κανελλογαρύφαλλα 

½ κουταλάκι γλυκού μοσχοκάρυδο 

1 κουταλάκι γλυκού σόδα μαγειρικής 

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ 

1 κιλό μαλακό αλεύρι

Σιρόπι: 
1 φλιτζάνι τσαγιού μέλι 

2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη 
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1 φλιτζάνι τσαγιού νερό 

Εκτέλεση 
Ανακατεύετε τα ξηρά υλικά (εκτός από τη ζάχαρη). Χτυπάτε στο χέρι το λάδι, ρίχνετε 

τμηματικά τη ζάχαρη και μετά τα υπόλοιπα υλικά. Πλάθετε τα μελομακάρονα και τα ψήνετε 

σε μέτριο φούρνο. 

Βράζετε το νερό με το μέλι και τη ζάχαρη μέχρι να πάρουν 1-2 βράσεις. Κατεβάζετε το 

σκεύος από τη φωτιά και σοροπιάζετε τα μελομακάρονα όσο είναι ζεστά (μία κουταλιά της 

σούπας στο καθένα). Όταν κρυώσουν, τα αναποδογυρίζετε στο ταψί και τα αφήνετε για να 

πάει το σιρόπι στην επιφάνειά της. Ετοιμάζετε τα καρύδια (κοπανισμένα) με την κανέλλα. 

Επαναφέρετε τα μελομακάρονα στη θέση τους και τα πασπαλίζετε με τα καρύδια, που 

τώρα, με το αναποδογύρισμα που έγινε, θα κολλήσουν σταθερά πάνω στα μελομακάρονα! 

 

Φοινίκια Σμύρνης 

Υλικά 
αλεύρι όσο σηκώσει 

1 ποτήρι παρθένο σησαμέλαιο 

½ ποτήρι αλισίβα 

4 κουταλιές ζάχαρη 

100 γραμμ. καρύδια, η ψίχα κομμένη στα δύο 

κανέλλα, αλάτι μέλι . 

σιρόπι από ζάχαρη και μέλι 

Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε γρήγορα το αλεύρι με το σησαμέλαιο, την αλισίβα και τη ζάχαρη και 

σχηματίζουμε ζύμη μαλακή που πλάθεται αφράτα. Παίρνουμε λίγη ζύμη και φτιάχνουμε 

ένα πιτάκι. Το πιέζουμε πάνω στην κοίλη πλευρά του τρίφτη, για να γίνει κυρτό. (Πρέπει να 

είναι κούφιο και όχι σαν ζύμη ψωμιού.) Βάζουμε στο κέντρο του δύο μισά καρύδια, το ένα 

δίπλα στο άλλο, και το σκεπάζουμε από τις δύο πλευρές σχηματίζοντας το φοινίκι. 

Τοποθετούμε τα φοινίκια σε βουτυρωμένο ταψί και τα ψήνουμε στο φούρνο. Δεν πρέπει 

να ξεροψηθούν, μόνο να ροδίσουν. 

Έχουμε έτοιμο βραστό σιρόπι από μέλι ή από μέλι και ζάχαρη. Ρίχνουμε τα φοινίκια επί 2-3 

λεπτά στο σιρόπι. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε μια πιατέλα. Πασπαλίζουμε με 

κανέλλα. 

ΣΗΜ: Ήταν γλύκισμα των Χριστουγέννων, συμβόλιζε τον Χριστό τυλιγμένο στα φασκιά του. 

 

 

Πηγή: http://www.homefood.gr/recipes/recipe.asp?p=4&cat=12&id=194 

http://www.homefood.gr/recipes/recipe.asp?p=6&cat=12&id=2746&t= 

  

http://www.homefood.gr/recipes/recipe.asp?p=4&cat=12&id=194
http://www.homefood.gr/recipes/recipe.asp?p=6&cat=12&id=2746&t
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Ώρα για ζωγραφική 

της ΔΑΝΑΗΣ ΔΡΙΖΗ Δ΄ τάξη  
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Ώρα για παιχνίδι 

της ΝΤΟΡΑΣ ΠΑΠΠΑ Δ΄ τάξη  
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ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

του ΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Δ΄ τάξη  

Κ ΟΥΡΑΜΠΙΕΣ Κ ΑΡΑΒΙ Χ ΡΙΣΤΟΣ 

Α ΣΤΕΡΙ Α ΣΤΕΡΙ Ρ ΟΔΙ 

Ρ ΟΔΙ Λ ΑΜΠΕΡΟ Ι ΗΣΟΥΣ 

Α ΓΑΠΗ Α ΓΑΠΗ Σ ΤΟΛΙΔΙΑ 

Β ΗΘΛΕΕΜ Ν ΥΦΑΔΕΣ Τ ΡΙΓΩΝΑ 

Ι ΗΣΟΥΣ Τ ΡΙΓΩΝΑ Ο ΥΡΑΝΟΣ 

  
Α ΓΓΕΛΟΣ Υ ΜΝΟΣ 

    
Γ ΕΝΝΗΣΗ 

    
Ε ΛΑΤΟ 

    
Ν ΥΦΑΔΕΣ 

    
Ν ΗΣΤΕΙΑ 

    
Α ΓΓΕΛΟΣ 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Τέτοιο δέντρο στολίζουμε. 

2/ Σέρνουν το έλκηθρο του Αγίου Βασίλη. 

3/ Στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι την τρώμε γεμιστή. 

4/ Αυτό οδηγούεσε τους μάγους απο τον ουρανό. 

5/ Έτσι λέγεται η πρώτη μέρα του χρόνου. 

6/ Την κόβουμε την Πρωτοχρονία. 

7/ Τρείς ήρθαν απο μακριά με δώρα για να προσκυνήσουν το Χριστό. 

8/ Τα λένε τα παιδιά. 
  9/ Λέγονται αλλιώς και τα Φώτα. 

10/ Τον φτιάχνουμε απο χιόνι. 

11/ Έχει πολλά στο σάκο του ο Άγιος Βασίλης. 

12/ Από εκεί μπαίνει ο Άγιος Βασίλης στα σπίτια. 

13/ Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός. 
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Διεθνή … νέα 

Από τους συνεργάτες μας στο … εξωτερικό (Υπεύθυνη εξωτερικού ρεπορτάζ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ εκπ/κός αγγλικής γλώσσας)  

 

SCOTLAND 

Scotland is located on the North of Great Britain. 

BORDERS 

South: England, East: North Sea, Northwest: Atlantic Ocean, 

Southwest: North Channel & Irish Sea 

CAPITAL CITY:  

Edinburgh (it is the second largest city, one of 

the biggest commercial centers of Europe). It is 

situated Southeast of Scotland and its 

population is around 495,360 people. 

Edinburgh is also a well-known for its University 

as well as its annual festival.  

Old and New town of Edinburgh: A UNESCO 

World Heritage site. 

  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/scotland/map_of_scotland.jpg&imgrefurl=http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/scotland/&h=350&w=466&sz=56&tbnid=0AxG_ZOuHc0ZkM:&tbnh=79&tbnw=105&prev=/search?q=scotland+photos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=scotland+photos&usg=__bxFqIHpnnjIz_Aaq5vTILat_2mc=&docid=jIjliKJAOWnzKM&hl=en&sa=X&ei=J-huULqrEai-0QXikoDQDw&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwCw
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OTHER IMPORTANT CITIES:  

Glasgow: Scotland's largest city.  

 

Inverness:  The capital of the Highlands  of Scotland. 

 

OFFICIAL LANGUAGE:  English 

Other official languages: Scottish, Gaelic, Scots 

POPULATION:  5,254,800 

CURRENCY:  Pound sterling 

EARLY HISTORY:  First houses appeared 9500 years ago.  

First villages about 6000 years ago. 
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IMPORTANT HISTORICAL DATE: 

On May 1st 1707, Scotland became part of the United Kingdom. 

LEGAL SYSTEM, EDUCATIONAL AND RELIGIOUS INSTITUTIONS 

Scotland's legal, educational and religious systems are different from those in England, 

Wales and Northern Ireland, that's why it keeps its Scottish culture and national identity 

alive. 

THE FLAG (16th century) 

Scotland's flag is known  as the Cross of Saint Andrew ( or Saltire). 

NATIONAL FLOWER: 

It's national flower is the Thistle.  

 

 

 

 

 

 

DISTILLERIES: 

 

It's national drink is WHISKY. There over 100 distilleries in Scotland. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/images/britain_flags/Scotland-flag.gif&imgrefurl=http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/britain/scotland.htm&h=242&w=400&sz=6&tbnid=_uGdptGTkbMiZM:&tbnh=64&tbnw=105&prev=/search?q=scotland+photos&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=scotland+photos&usg=__kcxvuXTqPmDN_OMZE5eXjuxQAaU=&docid=12e5bOzUhLsHZM&hl=en&sa=X&ei=J-huULqrEai-0QXikoDQDw&sqi=2&ved=0CEYQ9QEwDg&dur=1055
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SPORTS: 

 

Golf, rugby, tennis and hockey. 

 

By the pupils of the 5th grade of the Model Experimental Primary school of Patras 

              
 

 

Πειρα(μα)τικά Νέα 

 

Η Δ΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών σας 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με 

τους μαθητές του Ε2 τμήματος του 
σχολείου μας. Από το επόμενο τεύχος θα 
παρουσιάζονται οι εργασίες και τα κείμενα 

των συμμαθητών μας. Θα θέλαμε να 
εκφράσουμε τη χαρά μας γι’ αυτή τη 
συνεργασία και να καλωσορίσουμε τα παιδιά 
της Ε τάξης στα Πειραματικά Νέα.  

Η συντακτική ομάδα 

 

 


