
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο τεύχος 
 

Ο Μέγας Βασίλειος 

Ο Βασίλειος Καισαρείας, γνωστότερος ως Μέγας 

Βασίλειος γεννήθηκε πλούσιος, γύρω στο 

330.Σπούδασε στην Αθήνα την αρχαία ελληνική 

φιλοσοφία, αλλά και όλη την επιστήμη της εποχής 

του, που ασχολείτο με τα όντα. Έμαθε εννέα 

επιστήμες. Έγινε καθηγητής της ρητορικής. Η 

θεολογία που ανέπτυξε δεν ήταν ακαδημαϊκή, 

ορθολογιστική, συναισθηματική ή αισθητική, αλλά 

καθαρά υπαρξιακή και υπήρξε το έδαφος πάνω στο 

οποίο στηρίχθηκε η Β Οικουμενική Σύνοδος, δυο 

χρόνια μετά την κοίμηση του. Υποστήριξε την 

ωφέλεια της μελέτης των ελληνικών συγγραμμάτων και επιστημών. Μοίρασε 

την περιουσία του στους φτωχούς. Έτρωγε μόνο κριθαρένιο ψωμί και χόρτα. 

Στην εποχή του η κοινωνική πρόνοια ήταν άγνωστη έννοια. Έφτιαξε κοντά 

στην Καισάρεια μια ολόκληρη πόλη από φιλανθρωπικά ιδρύματα, γηροκομεία, 

νοσοκομεία, ξενοδοχεία, ορφανοτροφεία, σχολεία, σχολές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης κ.α. Τους λεπρούς, που την εποχή εκείνη ήταν απόβλητοι από 

την κοινωνία, τους φρόντιζε ο ίδιος. Ίδρυσε και καθιέρωσε την διανομή 

αγαθών, τρόφιμα, ρούχα, χρήματα και κάθε είδους βοήθεια σε φτωχές 

οικογένειες, άπορους κ.λπ. Βοηθούσε όλους, χωρίς καμία διάκριση, 

Χριστιανούς, Ιουδαίους και Εθνικούς. Κατακεραύνωνε τους εκμεταλλευτές. 

Καταδιώχθηκε από δυο αυτοκράτορες. 

Κοιμήθηκε σε ηλικία 49 ετών. Τα μόνα περιουσιακά στοιχεία, που 

άφησε πίσω του, ήταν ένα τρίχινο ράσο και λίγα βιβλία. Στην κηδεία 

του συμμετείχαν Ιουδαίοι, Εθνικοί και ένα πλήθος ανομοιογενούς 

θρησκευτικής και εθνικής απόχρωσης. Η κηδεία του έγινε την 1η 

Ιανουαρίου του 379, ημέρα  που τον εορτάζουμε.  Μερικά από τα 

εξαιρετικά επίκαιρα λόγια του: 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Α2 

Περιεχόμενα: 

1) Ο Μέγας Βασίλειος 

2) Ο Αι-Βασίλης τον 

παιδιών και των 

δώρων 

3) Χρονομηχανή του 

Ιανουαρίου 

4) Χριστουγεννιάτικα 

και 

Πρωτοχρονιάτικα 

έθιμα της Ελλάδος 

5) Μια ιδέα 

6) Έθιμα 

Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς 

εξωτερικού 

7) Χριστουγεννιάτικη 

διασκέδαση 
 

Συντάκτες 
Μενέλαος Πετκος 

Ελπίδα Παπαδοπούλου 

Αναστάσιος Προκόβας 

Γιώργος Νομικός 

Το πενταμελές της τάξης 

καθώς και οι συντάκτες 

της εφημερίδας σας 

εύχονται καλές γιορτές 

 

Μελωδίες γιορτινές, παιδικές μυθοπλασίες, αρώματα από κουζίνες νοικοκυριών, φωτιές, κουδούνες, τυχερά 

παιχνίδια, αγιοβασιλιάτικα καραβάκια και χριστουγεννιάτικα δέντρα, μεταμφιέσεις και καλικάντζαροι, δίνουν 

αυτές τις ημέρες το δικό τους ξεχωριστό χρώμα σε όλες τις περιοχές αλλά ακόμη και τις πιο μικρές εστίες 

της ελληνικής επικράτειας. Όλοι προετοιμάζονται για τη γέννηση του Χριστού, τα ρεβενιόν έχουν την 

τιμητική τους ενώ οι οικογένειες και οι παρέες μεγαλώνουν και οι δρόμοι και οι πλατείες φωτίζονται και 

πλημμυρίζουν από κόσμο. 
 



«Η νηστεία δεν γνωρίζει την φύση του δανείου· δεν μυρίζει από τόκους η τράπεζα του 

νηστευτή· δεν πνίγουν το ορφανό παιδί οι πατρικοί τόκοι του νηστευτή, σαν φίδια».  

«Ο Θεός δεν αγαπά αυτό που γίνεται αναγκαστικά, αλλά αυτό που κατορθώνεται με την 

αρετή. Η αρετή επιτυγχάνεται με την ελεύθερη προαίρεση». 

«Ως πότε θα είναι παντοδύναμο το χρήμα, ως πότε θα κυβερνά ο πλούτος, η αιτία όλων 

των πολέμων, για τον οποίο κατασκευάζονται τα όπλα και ακονίζονται τα ξίφη;» 

«Αν αυτός που γυμνώνει τον ντυμένο, ονομάζεται λωποδύτης, αυτός που δεν ντύνει τον 

γυμνό, ενώ μπορεί, αξίζει διαφορετική ονομασία; Το ψωμί που κατέχεις είναι του 

πεινασμένου, το ρούχο που φυλάς στην αποθήκη σου είναι του γυμνού, το παπούτσι που δεν 

χρησιμοποιείς είναι του ξυπόλητου, το χρήμα που καταχωνιάζεις είναι του φτωχού. Όλους 

αυτούς που θα μπορούσες να τους τα δώσεις, αλλά δεν το κάνεις, τους κλέβεις». 

 «Η παιδεία είναι η μόνη από τα αποκτήματα που δεν αφαιρείται και όσο ζει ο άνθρωπος και 

όταν πεθάνει παραμένει.» 

 [Από το μαθητή: Μενέλαο Πέτκο] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XΡONOMHXANH ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

 

 

Ο ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ 

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 και την 

Κύπρο) 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. 

Γιώργος Νομικός 
 



2/1/1920: Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι αποδέχεται το Σύμφωνο Τιτόνι-Βενιζέλου, 

σύμφωνα με το οποίο η Βόρεια Ήπειρος παραχωρείται στην Ελλάδα. 

3/1/1911: Πεθαίνει ο Έλληνας λογοτέχνης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. 

5/1/1825:O Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραπέμπεται σε δίκη. 

6/1/1828: Φθάνει στο Ναύπλιο ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. 

6 /1/1990: Πνευματικοί άνθρωποι (Οδυσσέας Ελύτης, Αλέξης Μινωτής, Μανώλης 

Ανδρόνικος, Τάκης Χορν και άλλοι), υπογράφουν «Το Μήνυμα της Ελευθερίας» που 

διεκτραγωδεί τις ανθρώπινες καταπιέσεις που υφίστανται οι Βορειοηπειρώτες. 

10/1/1941: Η Κλεισούρα καταλαμβάνεται από τους Έλληνες. 

11 /1/532 : Ξεσπάει η Στάση του Νίκα στον ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης. 

15/1/1950: «Αξιούμεν την Ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα». Δημοψήφισμα στην Κύπρο 

με θριαμβευτικά για την Ένωση αποτελέσματα (95,7% υπέρ της 'Ενωσης).  

15/1/2001:O Τζίμι Γουέιλς δημιουργεί τη Βικιπαίδεια. 

16/1/1547:O Ιβάν ο Τρομερός ανακυρήσσεται Τσάρος της Ρωσίας. 

17/1/1991:Αρχίζει ο Πόλεμος του Κόλπου, με αεροπορικές επιδρομές συμμαχικών 

και αμερικανικών αεροπλάνων κατά του Ιράκ. 

19/1/1943:Το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα ΙΙ βυθίζει ανοιχτά της Τύνιδας την 

ιταλική κορβέτα Στρόμπολι. 

22/1/1788:Γεννιέται ο φιλέλληνας ποιητής Λόρδος Βύρων. 

22/1/1830:Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο 

κράτος. 

23/1/1556:Σημειώνεται η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση όλων των εποχών στην 

κεντρική Κίνα. Υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 830.000 άνθρωποι. 

28/1/1986:Το διαστημικό λεωφορείο Τσάλεντζερ χάνεται 73 δευτερόλεπτα μετά την 

εκτόξευση. 

30/1/1880: Ο Ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής θέτει τα θεμέλια του νέου οικοδομήματος 

της Μεγάλης του Γένους Σχολής στο λόφο του Φαναρίου. 

 

30/1/1996: Τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάζονται στα Ίμια. Ελικόπτερο του Ελληνικού 

Πολεμικού Ναυτικού που απονηώθηκε  για να διαπιστώσει την παρουσία των Τούρκων στη 

βραχονησίδα, κατέπεσε και τα τρία μέλη του πληρώματος, οι υποπλοίαρχοι Χριστόδουλος 

Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, σκοτώθηκαν.  

 

31/1/1914: Τελεσίγραφο των Έξι δυνάμεων προς την ελληνική κυβέρνηση για αποχώρηση 

των ελληνικών στρατευμάτων από τη Β. Ήπειρο εντός τριών μηνών με εκβιασμό της  μη 

παραχώρησης των νησιών του Αιγαίου. 

 [Από το μαθητή: Μενέλαο Πέτκο] 
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Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα έθιμα της Ελλάδας 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Το Πάντρεμα της φωτιάς 

Την παραμονή των Χριστουγέννων σε πολλά μέρη της Ελλάδας "παντρεύουν", τη φωτιά. 

Παίρνουν ένα ξύλο με θηλυκό όνομα και ένα με αρσενικό όνομα, συνήθως από αγκαθωτά 

δέντρα. Τα αγκαθωτά δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν τα δαιμονικά όντα, 

όπως τους καλικάντζαρους. Στη Θεσσαλία, επιστρέφοντας από την εκκλησία στο σπίτι, τα 

κορίτσια βάζουν παραδίπλα στο αναμμένο τζάκι κλωνάρια κέδρου που τα ξεδιαλέγουν, ενώ τα 

αγόρια τοποθετούν κλαδιά από αγριοκερασιά. Τα μικρά αυτά κλάδιά δέντρων 

αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές τους επιθυμίες για την πραγματοποίηση μιας όμορφης 

ζωής. Φροντίζουν μάλιστα τα κλαδιά αυτά να είναι λυγερά και παρακολουθούν με ενδιαφέρον 

ποιο κλωνάρι θα καεί πρώτο, καθώς λένε πως αυτό είναι καλό σημάδι για το κορίτσι ή το 

αγόρι, αντίστοιχα, και συγκεκριμένα πως θα είναι αυτό που θα παντρευτεί πρώτο.  

ΜAΚΕΔΟΝΙΑ  

Το Χριστόξυλο 

Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης ψάχνει στα 

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

πάει σπίτι του. Αυτό ονομάζεται Χριστόξυλο και είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το 

δωδεκαήμερο των εορτών, από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Φώτα, στο τζάκι του σπιτιού. Η 

στάχτη των ξύλων αυτών προφύλασσε το σπίτι και τα χωράφια από κάθε κακό. 

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. 

Καθαρίζουν ακόμη και την καπνοδόχο, για να μή 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 ανάβει την καινούρια φωτιά και μπαίνει στην εστία το 

Χριστόξυλο. Σύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού, καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, 

ζεσταίνεται ο Χριστός στη φάτνη Του. Σε κάθε σπιτικό, οι νοικοκυραίοι προσπαθούν το 

Χριστόξυλο να καίει μέχρι τα Φώτα. 

 

Οι 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. 

 

Κόλιντα Μπάμπο 

Στην Πέλλα αναβιώνει το έθιμο της «Κόλιντα Μπάμπο» που έχει σχέση με τη σφαγή του 

Ηρώδη. Οι κάτοικοι της περιοχής ανάβουν το βράδυ φωτιές φωνάζοντας «κόλιντα μπάμπο» 

http://www.ipiros.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=259:2011-12-19-21-32-21&catid=32:--&Itemid=59


δηλαδή «σφάζουν γιαγιά». Σύμφωνα με το έθιμο οι φωτιές ανάβουν για να μάθουν οι 

άνθρωποι για τη σφαγή και να προφυλαχτούν. 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

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 γύρω-γύρω 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.  

Χριστόψωμο 

Το ζύμωμα του χριστόψωμου θεωρείται έργο θείο και είναι έθιμο καθαρά Χριστιανικό. Οι 

γυναίκες φτιάχνουν τη ζύμη με ιδιαίτερη ευλάβεια και υπομονή. Το ζύμωμα είναι μια 

ιεροτελεστία. Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, όπως ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, 

σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα, και κατά τη διάρκεια του ζημώματος λένε: "Ο Χριστός 

γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει." Πλάθουν το ζυμάρι και παίρνουν τη 

μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό με λουρίδες απ’ 

τη ζύμη. Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό, συμβολίζοντας τη γονιμότητα. 

Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί, αφού αυτό θα 

στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Το κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα, 

δίνοντας πολλές ευχές. 

 

ΝΗΣΙΑ 

Η 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. 

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.  

 

[Από τη μαθήτρια: Ελπίδα Παπαδοπούλου] 



Μια ιδέα 
Αγαπητέ Δήμαρχε, 

Είμαι ένας μαθητής από το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και είμαι 

άριστα ικανοποιημένος από το σχολείο. Δεν έχει προβλήματα, έχει όμως μια έλλειψη 

…δεν έχει αίθουσα εκδηλώσεων η οποία με τις προδιαγραφές των σημερινών σχολείων 

θεωρείται και αναγκαία. Για τις εκδηλώσεις του σχολείου μας χρησιμοποιούμε το 

γυμναστήριο, τις αίθουσες διδασκαλίας και το Βαφοπούλειο. 

  Η λύση που προτείνω είναι να εκμεταλλευτείτε το αναξιοποίητο πάρκο που βρίσκετε 

ένα στενό πιο δίπλα. Πολλά παιδιά ούτε που το γνωρίζουν. Ο δήμος θα μπορούσε να 

χτίσει ένα αμφιθέατρο στο οποίο θα μπορούσαν να οργανώνονται οι εκδηλώσεις που 

κάνουν τα σχολεία της γειτονιάς (το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, το 2ο Γενικό 

Πειραματικό Λύκειο, το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και το 87ο Δημοτικό Σχολείο, και 

το 14ο Γυμνάσιο και Λύκειο). 

Θα θέλαμε ως δήμος να δώσετε ζωή σε αυτό το πάρκο που είναι άγνωστο και κάνεις δεν 

το ξέρει. 

 Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε. 

 

Με σεβασμό, 

Αναστάσιος Χρήστος Προκόβας 

 
 

 

ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Στην Ιταλία, η περίοδος των Χριστουγέννων διαρκεί από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου που 

είναι και η μέρα των Θεοφανείων. Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσιακό γεύμα, τα παιδιά 

απαγγέλουν ποιήματα και ανταμείβονται χρηματικά. Κατά την Ιταλική παράδοση, παραμονή Θεοφανείων 

η καλή μάγισσα Μπεφάνα, πετάει πάνω από τα σπίτια με την μαγική της σκούπα και αφήνει 

χριστουγεννιάτικα δώρα στα «καλά» παιδιά, ενώ αντίθετα στα «άτακτα» αφήνει ένα σακί με κάρβουνο.  
Στην Γερμανία, είναι ιδιαίτερα σημαντική η περίοδος των Χριστουγέννων. Οι Γερμανοί δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στο στόλισμα του σπιτιού με πολύχρωμα φωτάκια και χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ενώ 

συνηθίζουν να στολίζουν στο εξωτερικό του σπιτιού φυσικό έλατο. Ένα από τα κύρια έθιμά τους, είναι 

το λεγόμενο “Adventskranz”. Σύμφωνα με το έθιμο αυτό τοποθετούν ένα κηροπήγιο με τέσσερις 

θέσεις, που συμβολίζουν τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες του έτους. Και κάθε Κυριακή που τελειώνει 

η εβδομάδα, ανάβουν και το αντίστοιχο κερί. Έτσι 

υπολογίζουν αντίστροφα τις μέρες που απομένουν για τον 

ερχομό του νέου έτους. Ακόμα ένα έθιμό τους είναι και το 

χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο, το λεγόμενο 

“Adventskalender”. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις 

«κλεισμένα πορτάκια» που συμβολίζουν τις ημέρες μέχρι τα 

Χριστούγεννα. Κάθε μέρα λοιπόν ανοίγουν και ένα πορτάκι 

περιμένοντας την έκπληξη που κρύβει. Αυτή μπορεί να είναι 

ένα μικρό δωράκι, ένα σοκολατάκι, ένα γλυκό κ.α.  
Στην Γαλλία, η παραμονή των Χριστουγέννων είναι εργάσιμη 

ημέρα. Ο Pere Noel, ο δικός τους δηλαδή Άγιος Βασίλης, δίνει τα δώρα του, το βράδυ της 24ης 

Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα οι Γάλλοι, δίνουν στο εορταστικό τραπέζι τόσο των Χριστουγέννων 



όσο και της Πρωτοχρονιάς, το οποίο και γεμίζουν με διάφορα φαγητά και γλυκά. Τα αλεξανδρινά 

λουλούδια, τα αποκαλούν «αστέρια των Χριστουγέννων» και τα επιλέγουν τόσο για να στολίσουν το 

σπίτι τους, όσο και για δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα.  
Στην Αυστρία, η περίοδος των Χριστουγέννων, ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου. Εκεί τα δώρα τα 

μοιράζει στα παιδιά ο Άγιος Νικόλαος, στις 6 Δεκεμβρίου. Οι Αυστριακοί τοποθετούν και αυτοί στο 

χριστουγεννιάτικο στεφάνι τους, κεριά τα οποία και ανάβουν ένα – ένα κάθε Κυριακή μέχρι να φτάσει η 

24η Δεκεμβρίου. Τα παιδιά, τραγουδούν τα κάλαντα μεταμφιεσμένα σε μάγους, ενώ τα χρήματα που 

συγκεντρώνουν απ’ αυτά τα δίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.  
Στην Σουηδία, έχουν το έθιμο της «Λουτσία» – σύμβολο δηλαδή του φωτός. Στις 13 Δεκεμβρίου, το 

πρωί, το μεγαλύτερο κορίτσι της οικογένειας, ντυμένο στα λευκά πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και 

μοιράζει ζεστό καφέ με κουλουράκια. Στο κεφάλι φορά στεφάνι με αναμμένα κεριά ενώ τραγουδά 

κάλαντα, βασισμένα στον ρυθμό του ναπολιτάνικου τραγουδιού «Σάντα Λουτσία».  
Στην Ιαπωνία, έχουν αφομοιώσει πολλά από τα έθιμα των Δυτικών χωρών για τις μέρες των 

Χριστουγέννων. Αυτό γιατί μόνο το 1% του συνολικού πληθυσμού της Ιαπωνίας είναι χριστιανοί. Έτσι 

έμαθαν και εκείνοι να τρώνε γαλοπούλα και να στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην Ιαπωνία 

όμως, τα δώρα στα παιδιά τα φέρνει ο «Hoteiosho». Ο Hoteiosho, είναι μια αρχαία θεότητα του 

ιαπωνικού πάνθεον με την ιδιαιτερότητα να έχει μάτια και πίσω στο κεφάλι του και έτσι παρακολουθεί 

και ξέρει ποια παιδιά ήταν φρόνιμα και ποια όχι στην διάρκεια της χρονιάς.  
Στην Αυστραλία, επειδή ακριβώς τις μέρες των Χριστουγέννων έχουν καλοκαίρι, συνηθίζουν μετά το 

γεύμα των Χριστουγέννων να πηγαίνουν είτε στην παραλία, είτε για έναν αγώνα κρίκετ.  
Στην Κένυα, τα Χριστούγεννα είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες Δυτικές χώρες. 

Αυτό γιατί εκεί τις μέρες των Χριστουγέννων έχουν 

καλοκαίρι. Έτσι αντί για χριστουγεννιάτικο τραπέζι, 

ψήνουν στις αυλές των σπιτιών κάνοντας barbeque. Οι 

εκκλησίες στην Κένυα στολίζονται με πολύχρωμα 

μπαλόνια.  
Στην Μεγάλη Βρετανία, τα παιδιά γράφουν γράμμα στον 

“Father Christmas”, όπου του δίνουν ευχές και του 

ζητούν το δώρο τους. Ρίχνουν το γράμμα μέσα στο τζάκι, 

ώστε ο καπνός να το πάρει μαζί του και από την 

καμινάδα να το οδηγήσει στον Βόρειο Πόλο. Ένα έθιμο 

που έχουν σε μερικές περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας ακόμα και σήμερα είναι την παραμονή των 

Χριστουγέννων, να πηγαίνουν σε κήπους με μηλιές και να πυροβολούν τα κλαδιά, προκειμένου να 

διώξουν τα «κακά» πνεύματα. 

Η Αγγλική κλασσική διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκινα Αλεξανδριανά γύρω από το τζάκι, 

καθώς και κλαδιά «γκι» που κρέμονται από την οροφή που σύμφωνα με τη παράδοση όποιος στέκεται 

κάτω απ΄ αυτό πρέπει να ανταλλάσσει φιλιά με αγαπημένα πρόσωπα. Για τους Άγγλους δεν νοείται 

εορταστικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς γαλοπούλα, κρεατόπιτα και χριστουγεννιάτικη πουτίγκα 

για καλή τύχη. 

Στην Χαβάη, ο δικός του Άγιος Βασίλης, δεν έρχεται με έλκηθρο πάνω στα χιόνια αλλά με κανό. Εκεί 

αφού φάνε, σολομό και χοιρινό, γλεντούν με γιουκαλίλι τραγουδώντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες 

τροποποιημένες όμως με χαβανέζικο ρυθμό.  
Στην Ιρλανδία, χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για μπότες, κρεμούν στο τζάκι μεγάλες τσάντες για να 

αφήσει μέσα ο Άγιος Βασίλης τα δώρα του. Αφήνουν ένα ποτήρι μπύρα Guinness και ένα κομμάτι 

κρεατόπιτα στην εξώπορτα του σπιτιού τους, για να τα βρει ο Άγιος Βασίλης όταν θα τους επισκεφτεί.  
Στην Ρωσία, έχουν το χριστουγεννιάτικο έθιμο, να ντύνουν μία νεαρή κοπέλα στα λευκά για να 

παραστήσει την Παναγία. Στις 6 Ιανουαρίου, πολλές περιοχές της Ρωσίας με ορθόδοξους χριστιανούς, 

βασισμένοι στο Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζουν την παραμονή των Χριστουγέννων, γνωστή και ως 

«Σοτσέλνικ». Την παραμονή των Χριστουγέννων οι πιστοί τηρούν αυστηρή νηστεία και οι ορθόδοξοι 

χριστιανοί, στολίζουν τα σπίτια τους με κλαδιά ελάτου. Επίσης τηρούν και τις επισκέψεις τους στις 

εκκλησίες, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες και να «αγιαστούν».  
Στην Ελβετία, τα παιδιά περιμένουν την 6η Δεκεμβρίου, τον Άγιο Νικόλαο να τους φέρει δώρα και 

γλυκά. Την τελευταία Πέμπτη, πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά παρελαύνουν τραγουδώντας τα 

κάλαντα, ενώ στα χέρια τους κρατούν τεύτλα με κεριά και πηγαίνουν στο σχολείο τους όπου τους 

περιμένουν ψωμιά και ζεστά λουκάνικα. Στην Ελβετία επίσης, υπάρχει ένα περίεργο έθιμο κατά το 



οποίο την παραμονή των Χριστουγέννων οι ανύπαντροι άνδρες του χωριού, φοράνε μαύρα κοστούμια και 

ψηλά μαύρα καπέλα και κάνουν παρέλαση στους δρόμους. Ο ψηλότερος από αυτούς φοράει μία μακριά 

γενειάδα και μπαίνει μπροστά, κρατώντας στο χέρι του ένα μακρύ ξύλο που στην άκρη του έχει 

κρεμασμένα κουρέλια γεμάτα κάπνες 

Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς με την ημέρα του Sinterklaas και με τον 

πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet που μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις 

κάλτσες των δώρων στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη για το άλογο του Sinterklaas. Ο 

Sinterklaas είναι ο Santa Claus ή αλλιώς Άι Βασίλης.  

[Από τη μαθήτρια: Ελπίδα Παπαδοπούλου] 

 

 

  



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!! 

Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεξο 

1                                        

                            
2            

    
3                                    
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16                              
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Οριζόντια: 

1. Στα νησιά το στολίζουν αντι για έλατο 

3. Το ψωμί των Χριστουγέννων 

4. Το δένδρο που στολίζουμε τα 

Χριστούγεννα 

5. Το βασικό επάγγελμα του είναι η 

διανομές δώρων 

9. Το λουλούδι των Χριστουγέννων 

12. Τα χρωματιστά χαρτιά των δώρων 

(ενικός) 

13. Το βασικό μέσο μετακίνησης του Αι-

Βασίλη 

15. Η πίτα των Χριστουγέννων 

16. Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός 

17. Τις περιμένουν ανυπόμονα οι μαθητές 
 

Κάθετα: 

1. Το βασικό μουσικό όργανο για 

τα κάλαντα 

2. Το πιο γνωστό έθιμο των εορτών 

3. Μια από τις δυο μεγαλύτερες 

εορτές του Χριστιανισμού 

6. Η αρχή του νέου έτους 

7. Λάμπουν πάνω στο δένδρο 

8. Ο πιο γιορτινός μήνας του έτους 

10. Ο κοντός βοηθός του Αι-Βασίλη 

11. Ξενόφερτο φαγητό για τα 

Χριστούγεννα 

14. Τραβάνε το έλκυθρο (ενικός) 
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ 
 

 

 

 

 [Από το μαθητή: Γιώργο Νομικό] 


