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ΤΑ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Γιϊργοσ Ρζτρου 

   
Οι Φωτιζσ τθσ Φλϊρινασ 

 
Το ζκιμο των φωτιϊν τθσ Φλϊρινασ γίνεται ςε περιοχζσ όλου του Νομοφ. Οι πιο γνωςτζσ είναι θ φωτιά 
ςτο Χαμάμ (δίπλα από τα δικαςτιρια) και θ φωτιά τθσ Ρλατείασ Θρϊων. Το ζκιμο αυτό ςυμβολίηει το 
κφμα ηζςτθσ που ζρχεται για να ηεςτάνει τον μικρό Χριςτό μετά τθν γζννθςι του. Επίςθσ, τθν ίδια ϊρα 
μοιράηεται φαςολάδα από μικρά ξφλινα ςπιτάκια που ζχουν τοποκετθκεί δίπλα από το γλζντι τθσ 23θσ 
Δεκεμβρίου. 

 

 

 

 

 

 

Το ςτόλιςμα του καραβιοφ 
 
Το ςυγκεκριμζνο Ελλθνικό ζκιμο είναι πλζον «είδοσ 
προσ εξαφάνιςθ» τα τελευταία χρόνια, επειδι τθν 
κζςθ του ζχει πάρει το χριςτουγεννιάτικο δζντρο. Το 
καράβι ςυμβολίηει τθν καινοφργια πλεφςθ του 

ανκρϊπου ςτθν ηωι μετά τθ γζννθςθ του Χριςτοφ. Το 

 Το Χριςτόξυλο 
 
Στθν Μακεδονία, ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ 
διαλζγει ζνα γερό κλαδί ελιάσ ι πεφκου και το 
τοποκετεί ςτο τηάκι του ςπιτιοφ του. Το ξφλο 
αυτό καίγεται για όλο το Δωδεκαιμερο των 
Χριςτουγζννων (από τα Χριςτοφγεννα μζχρι 
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ςτόλιςμα του καραβιοφ ζχει επθρεαςτεί από τθ φιμθ 
τθσ Ελλάδασ παγκοςμίωσ  για το ναυτικό τθσ.  

 

τα Φϊτα). Το ζκιμο αυτό βοθκάει τον Χριςτό 
να ηεςταίνεται ςτθν φάτνθ τθσ Βθκλεζμ. 

 

 

 

 

 

Οι Μωμόγεροι 
 
Ζνα ακόμα ζκιμο των Μακεδόνων είναι οι Μωμόγεροι. Είναι ζνα είδοσ παραδοςιακοφ χοροφ που γίνεται 
ςτα χωριά όπου υπάρχουν Ρόντιοι. Οι πρωταγωνιςτζσ αυτισ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ κάνουν 
μιμθτικζσ κινιςεισ, ενϊ ζχουν κάνει μακιγιάη ςτο πρόςωπό τουσ ϊςτε το δζρμα τουσ να μοιάηει με αυτό 
των γζρων. Οι παραςτάςεισ πραγματοποιοφνται ςε όλο το Δωδεκαιμερο των Χριςτουγζννων. 
 

Γιϊργοσ Ρζτρου 

 

 

 

ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Δανάθ Ολυμπίςιου 

 

 Ολλανδία 
Στισ 5 Δεκεμβρίου ο Sinterklaas (Άγιοσ 
Νικόλαοσ) φζρνει τα δϊρα ςτα παιδιά. 
Ζρχεται ςτθν Ολλανδία μαηί με τουσ υπθρζτεσ 
του, οι οποίοι ονομάηονται «ZwartePieten» 
(Μαφροι Ρθτ). Από τισ 6 Δεκεμβρίου και μετά, 
οι Ολλανδοί ςτολίηουν τα ςπίτια τουσ και 
αρχίηουν αν προετοιμάηονται για τα 
Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά. Θ 25θ 
Δεκζμβρθ είναι τα Χριςτοφγεννα, και 
ςυγκεκριμζνα θ 1θ μζρα των Χριςτουγζννων, 
όπου μαηεφεται θ οικογζνεια, τρϊνε μαηί και 
ανταλλάςςουν δϊρα. 
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ωςία 
Τα ςχετικά ζκιμα και οι παραδόςεισ δεν είναι μόνο 
χριςτιανικά, αλλά ζλκουν τθν καταγωγι τουσ από τισ 
αρχαίεσ ςλαβικζσ κρθςκείεσ. Θ ωςικι Εκκλθςία 
γιορτάηει τα Χριςτοφγεννα ςφμφωνα με το Ιουλιανό 
ι το λεγόμενο «παλαιό θμερολόγιο», γι' αυτό τα 
Χριςτοφγεννα γιορτάηονται ςτισ 7 Ιανουαρίου. Τθν 
παραμονι των Χριςτουγζννων («ςοτςζλνικ» ςτα 
ρωςικά), τθροφςαν αυςτθρι νθςτεία. Το «ςότςιβο» 
(χυλόσ ςιταριοφ) και το «βηβαρ» (κάτι ςαν ςαλζπι 
από φροφτα) απικϊνονταν πάνω ςτο ςανό. Ζτςι 
ςυμβόλιηαν τα δϊρα που προςζφεραν οι βοςκοί, 
ςτθ φάτνθ με τον νεογζννθτο Χριςτό. Σφμβολα των 
γιορτϊν είναι ο Ded Moroz (Άγιοσ Βαςίλθσ), που 
ςυνοδεφεται από τθν εγγονι του Snegurochka 
(Χιονοφλα). 

 

 

 

 

 

 

 Γαλλία 
Θ παραμονι των Χριςτουγζννων εδϊ είναι 
μια ςυνθκιςμζνθ εργάςιμθ μζρα. Το βράδυ 
όμωσ θ οικογζνεια ςυγκεντρϊνεται για ζνα 
ολοκλθρωμζνο χριςτουγεννιάτικο δείπνο. Ο 
Père Noël (Ο πατζρασ των Χριςτουγζννων), ο 
κατά τουσ Γάλλουσ Άγιοσ Βαςίλθσ, δίνει τα 
δϊρα του το βράδυ μεταξφ 24 προσ 25 
Δεκεμβρίου. Σε διάφορα χωριουδάκια τθσ 
Γαλλίασ, το ζκιμο κζλει τον Père Noel να 
μοιράηει δϊρα ςτισ 6 Δεκεμβρίου (γιορτι του 
Αγίου Νικολάου) και να… ξαναζρχεται ςτισ 24 
του μθνόσ, για τα μεγαλφτερα και τα 
καλφτερα δϊρα!!! 

 

 

 

Κφπροσ 
Τθν παραμονι των Χριςτουγζννων κάκε νοικοκυρά 
ςτθν κυπριακι φπαικρο κυρίωσ ηυμϊνει κουλοφρια, 
κοφμουλα και χριςτόψωμα για τθ γζννθςθ του 
Χριςτοφ που λζγονται γεννόπιτεσ. Ομάδεσ παιδιϊν 
περιζρχονται τα ςπίτια και ψάλλουν με τθ ςυνοδεία 
του ιχου ενόσ μεταλλικοφ τριγϊνου το τραγοφδι τθσ 
γεννιςεωσ του Θεανκρϊπου. Στθν Ράφο και ς' 
άλλεσ περιοχζσ τθ μζρα των Χριςτουγζννων 
ςφάηεται προσ τιμιν του Χριςτοφ χοίροσ. Με τθν 
ζναρξθ των Χριςτουγζννων πιςτεφεται ότι ζρχονται 
οι Καλικάντηαροι ι Ρλανιταροι ι Σκαλαποφνταροι, 
τα γνωςτά δαιμόνια, που εξαφανίηονται με τον 
αγιαςμό των Φϊτων. 
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Ιςπανία 
Ζνα χριςτουγεννιάτικο ςφμβολο που εξακολουκεί να ζχει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν Ιςπανία είναι θ ςκθνι 
τθσ Θείασ Γζννθςθσ. Αυτι θ ςκθνι αναπαρίςταται ςε εμπορικά κζντρα, ςε αεροδρόμια, ςε πλατείεσ 
χωριϊν και πόλεων ςε όλθ τθ χϊρα, και ςυχνά απαντάται ςτισ πόρτεσ και ειςόδουσ πολλϊν ιςπανικϊν 
νοικοκυριϊν, κακϊσ και ςε βιτρίνεσ. Επίςθσ, τισ μζρεσ που προθγοφνται των Χριςτουγζννων, είναι πικανό 
να ακοφςει κανείσ παιδιά να τραγουδοφν ςτουσ δρόμουσ, ιδίωσ ςε χωριά και μικρζσ πόλεισ τθσ αγροτικισ 
Ιςπανίασ, τθρϊντασ τθν πολφ παλιά παράδοςθ που ονομάηεται aguinaldo. 

 

 

 

 

 
Γερμανία 
Το διάςτθμα που προθγείται των Χριςτουγζννων για τουσ Γερμανοφσ είναι πολφ ςθμαντικό! 
Χριςτουγεννιάτικα μπιςκότα, Adventskranz και χριςτουγεννιάτικεσ αγορζσ με γλυκά, ςτολίδια και ηεςτό 
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κόκκινο κραςί με μπαχαρικά κυριαρχοφν ςτα ζκιμά τουσ. Στθ Γερμανία ο εορταςμόσ των Χριςτουγζννων 
αρχίηει πολφ νωρίσ, όλο αυτό το διάςτθμα ονομάηεται Advent. Καταςκευάηουν ζνα ςτεφάνι 
(Adventskranz) από κλαδιά ελάτου και τοποκετοφν επάνω τζςςερα κόκκινα κεριά, για κάκε μία από τισ 
τζςςερισ Κυριακζσ πριν από τα Χριςτοφγεννα. Τθν πρϊτθ Κυριακι πριν από τα Χριςτοφγεννα ανάβουν το 
ζνα κερί, τθν δεφτερθ Κυριακι καίνε δφο κεριά, τθν τρίτθ Κυριακι τρία και τθν τελευταία Κυριακι πριν 
από τα Χριςτοφγεννα καίνε και τα τζςςερα κεριά πάνω ςτο ςτεφάνι. Για τθν περίοδο αυτι του Advent 
φτιάχνουν ζνα θμερολόγιο (Adventskalender). Πλο αυτό το διάςτθμα οι μαμάδεσ φτιάχνουν με τθν 
βοικεια των παιδιϊν του ςπιτιοφ κουλουράκια Zuckersternchen, και Stollen. 

 

 

 

 

 
Ιταλία 
Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των 
χριςτιανικϊν χωρϊν. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρϊνεται ςτισ 6 Ιανουαρίου, θμζρα των 
Θεοφανίων. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου τα ςπίτια διακοςμοφνται με Αλεξανδρινά, 
χριςτουγεννιάτικα δζνδρα, τθν παραδοςιακι Φάτνθ και άλλα πολφχρωμα διακοςμθτικά ςτολίδια. Το 
γιορτινό τραπζηι των Ιταλϊν περιλαμβάνει τορτελίνια, κόκορα μαγειρευτό ι ψθτό και πολλά λαχταριςτά 
γλυκά. Στισ 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοςιακό μεςθμεριανό γεφμα, τα παιδιά ςυνθκίηουν να 
απαγγζλλουν ποιιματα ςτθν οικογζνεια και ςτουσ ςυγγενείσ τουσ και ανταμείβονται με μικρά χρθματικά 
δϊρα. Εκτόσ από το χριςτουγεννιάτικο δζντρο, ςθμαντικό ςφμβολο των Ιταλϊν ςτον εορταςμό των 
Χριςτουγζννων αποτελεί και θ Φάτνθ τθσ Γεννιςεωσ που υπενκυμίηει τον Φραγκίςκο τθσ Αςίηθσ, που 
ιταν ο πρϊτοσ που δθμιοφργθςε αναπαράςταςθ τθσ ιςτορίασ των Χριςτουγζννων με αγαλματίδια. Πλοι 
οι χαρακτιρεσ εκτόσ από το Θείο Βρζφοσ τοποκετοφνται ςτθ φάτνθ από τισ 8 Δεκεμβρίου, ενϊ το 
νεογζννθτο τοποκετείται αμζςωσ μετά τα μεςάνυκτα τθσ 24θσ Δεκεμβρίου. 
 

Δανάθ Ολυμπίςιου 
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Τα Κάλαντα 

 
Τα κάλαντα είναι Ελλθνικό ζκιμο που διατθρείται αμείωτο ακόμα και ςιμερα με τα παιδιά να γυρνοφν 
από ςπίτι ςε ςπίτι δφο μαηί ι και περιςςότερα και να τραγουδοφν τα κάλαντα ςυνοδεφοντασ το τραγοφδι 
τουσ με το τρίγωνο ι ακόμα και κικάρεσ, ακορντεόν, λφρεσ, ι φυςαρμόνικεσ. 
 
Τα παιδιά γυρνοφν από ςπίτι ςε ςπίτι, χτυποφν τθν πόρτα και ρωτοφν: «Να τα ποφμε;». Αν θ απάντθςθ 
από τον νοικοκφρθ ι τθ νοικοκυρά είναι κετικι, τότε τραγουδοφν τα κάλαντα για μερικά λεπτά 
τελειϊνοντασ με τθν ευχι «Και του Χρόνου. Χρόνια Ρολλά». Ο νοικοκφρθσ τα ανταμείβει με κάποιο 
χρθματικό ποςό, ενϊ παλιότερα τουσ πρόςφερε μελομακάρονα ι κουραμπιζδεσ. Τα Κάλαντα λζγονται 
τθν παραμονι των Χριςτουγζννων, τθσ Ρρωτοχρονιάσ και των Φϊτων και είναι διαφορετικά για κάκε 
γιορτι. 
 
Θ Εκκλθςία κατά τουσ Βυηαντινοφσ χρόνουσ απαγόρευε αυτό το ζκιμο,  ωσ καταγόμενο από τισ εορτζσ 
των ρωμαϊκϊν Καλενδϊν. Το κεωροφςε ειδωλολατρικό και μάλιςτα, το είχε καταδικάςει με απόφαςθ τθσ 
ΣΤ’ Οικουμενικισ Συνόδου το 68ο μ.Χ. Αυτοί που ςυμμετείχαν ςτο ζκιμο των Καλάντων αποκαλοφνταν 
«Μθναγφρτεσ». Με τθν πάροδο του χρόνου όμωσ, τα Κάλαντα απζκτθςαν κρθςκευτικό χαρακτιρα και 
πλζον είναι ζνα χριςτουγεννιάτικο ζκιμο που φζρνει χαρά και τφχθ. 
 

Ανκι Ραπαϊωάννου – Ηωι Σολομωνίδου 
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ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΘΝ ΚΥΙΑ ΜΑΣ 
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Γιϊργοσ Ρζτρου – Φωτιά Ραλτείασ Θρϊων 

     
Οι  Φωτιζσ τθσ Φλϊρινασ 

 

Το πιο γνωςτό απ’ όλα τα χριςτουγεννιάτικα ζκιμα τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, θ μεγαλφτερθ γιορτι που 
ςυγκεντρϊνει το ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν απ’ όλθ τθν Ελλάδα, είναι οι Φωτιζσ τθσ Φλϊρινασ. Είναι το 
χειμερινό ςιμα κατατεκζν τθσ πόλθσ. Χριςτοφγεννα ςτθ Φλϊρινα με το κερμόμετρο πάντα κάτω από το 
μθδζν και τισ περιςςότερεσ φορζσ θ πόλθ χιονιςμζνθ και παγωμζνθ. 
 
Στισ 23 Δεκεμβρίου τα μεςάνυχτα ανάβουν φωτιζσ ςε όλεσ τισ γειτονιζσ τθσ πόλθσ, αλλά θ μεγαλφτερθ 
είναι αυτι που βρίςκεται ςτθν πλατεία Θρϊων, δίπλα από τον Σακουλζβα, το ποτάμι που διαςχίηει τθν 
πόλθ. Τα νερά του εκείνο το βράδυ γίνονται κόκκινα από τισ τριάντα και πλζον φωτιζσ και κάποιεσ 
ανάβουν κατά μικοσ του ποταμοφ. 
 
Ππωσ όλεσ οι λατρευτικζσ ςυνικειεσ των ανκρϊπων ςτο πζραςμα του χρόνου γνϊριςαν αλλαγζσ, το ίδιο 
ςυνζβθ και με τισ φωτιζσ ςτθν Φλϊρινα. Ραρόλα αυτά το ζκιμο δεν ζχαςε τθν ταυτότθτα και τουσ 
ιςχυροφσ ςυμβολιςμοφσ του. Στα χριςτιανικά χρόνια μζροσ του εκίμου ταυτίςτθκε με τισ φωτιζσ που 
άναψαν οι βοςκοί ςτθν φάτνθ του Χριςτοφ για να τον ηεςτάνουν και να αναγγείλουν ςτον κόςμο τθν 
γζννθςθ του κεανκρϊπου. Ραρόλα αυτά το ζκιμο γνϊριςε τθ ςφοδρι κριτικι του μθτροπολίτθ Καντιϊτθ 
όπου το 1968 ηιτθςε από τουσ πολίτεσ να μθν ςυμμετζχουν γιατί είναι ειδωλολατρικό. 
 
Τα μεςάνυχτα 23 προσ 24 Δεκζμβρθ κάκε γειτονιά ανάβει μία μεγάλθ φωτιά και οι άνκρωποι τθσ 
γειτονιάσ, κυρίωσ τα παιδιά, αναλαμβάνουν να τροφοδοτοφν τθ φωτιά με κζδρα και άλλα ξφλα που 
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ζχουν φροντίςει να προμθκευτοφν και να ςυλλζξουν τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ. 
 

Ανκι Ραπαϊωάννου – Ηωι Σολομωνίδου 

     

 

     
 

Το  Χριςτόψωμο 
 
Το Χριςτόψωμο αποτελεί ζνα από τα παλαιότερα ζκιμα των Χριςτουγζννων ςτθν Ελλάδα. Θ παράδοςθ 
μάλιςτα, το κζλει να προζρχεται από τθ Θράκθ. Στθ Θράκθ λοιπόν τθν παραμονι των Χριςτουγζννων θ 
νοικοκυρά ηφμωνε το Χριςτόψωμο με πολφ ευλάβεια και χρθςιμοποιοφςε μαγιά από ξερό βαςιλικό. Στο 
επάνω μζροσ του Χριςτόψωμου, απαραιτιτωσ, ιταν χαραγμζνοσ ο ςταυρόσ και γφρω -γφρω υπιρχαν 
διακοςμθτικά ςτολίδια από ηυμάρι. Μεταξφ των διακοςμθτικϊν βρίςκονταν τα καρφδια, τα αμφγδαλα 
και οι ςταφίδεσ, που ςυμβόλιηαν τθν καρποφορία. Μάλιςτα, κατά το παρελκόν κυρίωσ, τα ςτολίδια που 
κοςμοφςαν το Χριςτόψωμο, μποροφςαν να υποδθλϊνουν είτε τθν επαγγελματικι εναςχόλθςθ τθσ 
οικογζνειασ, είτε τισ προςωπικζσ αντιλιψεισ των πιςτϊν. 
 
Τθν θμζρα των Χριςτουγζννων θ παράδοςθ επιβάλλει ςυγκεκριμζνο τυπικό για τθν κοπι και το 
μοίραςμα του Χριςτόψωμου. Ζτςι, ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ αφοφ το ςταυρϊςει, το κόβει με το μαχαίρι 
και το μοιράηει ςτουσ παρευριςκομζνουσ, είτε αυτοί αποτελοφν μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, είτε είναι 
απλοί προςκεκλθμζνοι. Μάλιςτα, αυτι θ κίνθςθ κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ ςυμβολίηει τθ Θεία 
Οικονομία, όπου ο Χριςτόσ ζδωςε απλόχερα τον άρτο τθσ ηωισ ςτθν ανκρωπότθτα. Επίςθσ, υποδθλϊνει 
τθν ενότθτα των μελϊν τθσ Εκκλθςίασ και των λαϊν μεταξφ τουσ, όπωσ οι κόκκοι του ςιταριοφ που 
ενϊνονται και αποτελοφν το ψωμί. Με τον ίδιο τρόπο όλθ θ ανκρωπότθτα ενϊνεται υπό τον Χριςτό. 
 
Θ παράδοςθ για το Χριςτόψωμο διαφζρει από περιοχι ςε περιοχι. Ζτςι, ενϊ το ςχιμα του είναι 
ςτρογγυλό, ςτθν Ικάκθ είναι μακρόςτενο ςχθματίηοντασ τθ μορφι του νεογζννθτου Χριςτοφ. Στθ Σπάρτθ, 
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από τθν άλλθ πλευρά, ζχει το ςχιμα του ςταυροφ. Στθν Ρετροφςα τθσ Δράμασ πάνω ςτο μεγαλφτερο 
Χριςτόψωμο τοποκετείται ζνα μικρότερο, όπου το μεγάλο ςυμβολίηει τθ ςπθλιά τθσ γζννθςθσ και το 
μικρό τον ίδιο το Χριςτό. Στθν Κριτθ, οι γυναίκεσ ηυμϊνοντασ το Χριςτόψωμο ςυνθκίηουν να λζνε: «Ο 
Χριςτόσ γεννιζται, το φωσ ανεβαίνει, το προηφμι για να γζνει».  
 
Στισ περιοχζσ τθσ Κορινκίασ, τοποκετοφν ςτο Χριςτόψωμο φλουρί που ςυμβολίηει τθν καλοτυχία ςε 
όποιον το βρει. Στθν Κεφαλονιά, όλθ θ οικογζνεια ςυγκεντρϊνεται ςτο ςπίτι του πιο θλικιωμζνου 
μζλουσ, το οποίο κόβει και μοιράηει το Χριςτόψωμο. Τζλοσ, ςτθ Στερεά Ελλάδα, μετά τθ λειτουργία των 
Χριςτουγζννων ο ιερζασ επιςκζπτεται ζνα -ζνα τα ςπίτια των πιςτϊν και ευλογεί τα Χριςτόψωμά τουσ. 
 
Να ςθμειϊςουμε πωσ θ κοπι του Χριςτόψωμου πραγματοποιείται είτε το βράδυ τθσ παραμονισ  των 
Χριςτουγζννων, είτε το μεςθμζρι ανιμερα των Χριςτουγζννων. 
 

Ανκι Ραπαϊωάννου – Ηωι Σολομωνίδου 
 

     

 
 

 
Σοφία Σιάμκουρθ 
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Τα Χριςτοφγεννα 
 
Τα Χριςτοφγεννα γεννικθκε ο Ιθςοφσ Χριςτόσ. Γεννικθκε μια κρφα νφχτα ςτθν\ Βθκλεζμ μζςα ςε μια 
φάτνθ. Τα Χριςτοφγεννα είναι πάντα 25 Δεκεμβρίου και γιορτάηουν ο Χριςτοσ, θ Χριςτιάνα, θ Χρυςοφλα. 
Τα Χριςτοφγεννα είναι θμζρα αγάπθσ. 
 

Σοφία Σιάμκουρθ 

 

     
 Τα Χριςτουγεννιάτικα ζκιμα 

 
Τα Χριςτοφγεννα πραγματοποιείται θ ανταλλαγι χριςτουγεννιάτικων ευχετιριων καρτϊν, το κάψιμο των 
κοφτςουρων και θ ανταλλαγι δϊρων. Σε όλθ τθ χϊρα τα παιδιά τριγυρνοφν από ςπίτι ςε ςπίτι για να 
πουν τα κάλαντα τισ παραμονζσ των Χριςτουγζννων. Ρριν από τα Χριςτοφγεννα προθγείται 
τεςςαρακονκιμεροσ νθςτεία κατά τθν οποία οι πιςτοί νθςτεφουν το κρζασ και τα γαλακτοκομικά 
τρϊγοντασ όμωσ ψάρι. Σε μερικζσ περιοχζσ όπωσ ςτθν Κορινκία, ςτθν περιοχι τθσ Νεμζασ, εφαρμόηεται 
το ζκιμο τθσ ψυχοκόρθσ, δθλαδι το πρωί των Χριςτουγζννων όταν γυρίηουν από τθν εκκλθςιά θ ζφθβθ 
κόρθ του ςπιτιοφ τουσ περιμζνει ζχοντασ βάλει πάνω ςτθν πιατζλα όλα τα παραδοςιακά εδζςματα τθσ 
Νεμζασ: κουραμπιζδεσ, δίπλεσ, μελομακάρονα, τθγανόψωμα, ξεροτιγανα και γλυκά του κουταλιοφ. 
Εκτόσ από αυτά προςφζρουν και ςτον άντρα τθσ οικογζνειασ λικζρ.  
 

Σοφία Σιάμκουρθ 

     

                 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΡΟΕΔΕΙΟΥ ΤΘΣ ΤΑΞΘΣ ΜΑΣ 

 
 

Το νζο Ρροεδρείο τθσ τάξθσ μασ 
 
Ρρόεδροσ: Γιϊργοσ Ρζτρου 
Αντιπρόεδροσ: Σταφροσ Χάςοσ 
Γραμματζασ: Ηωι Σολομωνίδου 
Ταμίασ: Χριςτιάνα Σαϊλάκθ 
Μζλοσ: Ανκι Ραπαϊωάννου 
 
Αναπλθρωματικά Μζλθ: Νικολζτα Χατηθλία, Ζμμυ Μακαρίου, Κριδα Ολυμπίςιου 

 
Συγχαρθτιρια ςτο νζο Ρροεδρείο! Καλι κθτεία και δθμιουργικό ζργο! 
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Θ Εφορευτικι Επιτροπι των εκλογϊν 

 
 

Συγχαρθτιρια ςτθν  Εφορευτικι Επιτροπι των 
εκλογϊν 

Στθ Δανάθ Ολυμπίςιου και ςτον Ραφλο ουφίδθ 

 

 

     

 
Ο Αγωνιςτισ 

Ρολλζσ ευχζσ ςτο πλοίο που ζχουμε υιοκετιςει, το μεγαλφτερο εμπορικό πλοίο τθσ AEGEAN, ςτον 
Αγωνιςτι! Χρόνια πολλά ςτον Καπετάνιο, κ. Δθμιτριο Ματκαίου και ςε όλουσ τουσ ναυτικοφσ που 
εργάηονται ςτο πλοίο! Ευχόμαςτε ςφντομα να είναι όλοι κοντά ςτισ οικογζνειζσ τουσ! Καλά Χριςτοφγεννα! 
Ευτυχιςμζνθ θ νζα χρονιά 2022!!! 

Νικολζτα Χατηθλία, Χριςτιάνα Σαϊλάκθ, Ζμμυ Μακαρίου, Ραναγιϊτα 
Ταςομινθ 
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Χριςτιάνα Σαϊλάκθ, Ζμμυ Μακαρίου, Νικολζτα Χατηθλία 

 

 

 

 

Ραναγιϊτα  Ταςομινθ 
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Χριςτοφγεννα 2021 - Δράςθ ΦΑΓΘΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Μακθτζσ και δάςκαλοι φτιάξαμε ζνα βίντεο για καλό! Το βίντεο αυτό δθμιουργικθκε για να ενιςχφςει τθ 
ςυμμετοχι του Σχολείου μασ, του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου Φλϊρινασ "Κων Δραγοφμθσ" ςτθ 
Δράςθ τθσ Κοινότθτασ Φλϊρινασ και του Ρροζδρου τθσ, κ. Κωνςταντίνου όηα, ΦΑΓΘΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, 
προκειμζνου να ςυγκεντρωκοφν τρόφιμα για τα γεφματα του Εκκλθςιαςτικοφ Γθροκομείου Φλϊρινασ. 
Συμμετζχουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Στ2' τμιματοσ του Σχολείου και οι εκπαιδευτικοί τουσ. 
Μουςικι: Κανζνασ μόνοσ του Μιχάλθ Χατηθγιάννθ. Μπορείτε να το δείτε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ ι 
κάντε κλικ πάνω ςτθν εικόνα:  https://www.youtube.com/watch?v=l3UmiiXSpts  

 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=l3UmiiXSpts
https://www.youtube.com/watch?v=l3UmiiXSpts
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Θ διευκφντριά μασ κ. Ευγενία Γάκθ 

     

\  
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Αγαπϊ το ςϊμα μου και το προςτατεφω 

 

Οι λειτουργίεσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ είναι εκπλθκτικά τζλειεσ. Για παράδειγμα: ο εγκζφαλοσ είναι ζνα 
πολφπλοκο όργανο, το οποίο βρίςκεται μζςα ςτο κρανίο και ρυκμίηει τισ περιςςότερεσ λειτουργίεσ του 
ςϊματοσ και του μυαλοφ μασ. Θ καρδιά, που είναι ο δυνατότεροσ μυσ, παράγει προωκεί κακθμερινά 
περίπου 8.000 λίτρα αίματοσ. Για αυτό κα πρζπει να τθροφμε κανόνεσ υγιεινισ διατροφισ και άκλθςθσ, 
όπωσ να πλζνουμε καλά τα δόντια μασ, να κάνουμε μπάνιο ςυχνά, να τρεφόμαςτε  με υγιεινζσ τροφζσ και 
να ακλοφμαςτε ςυχνά. 

Ραραςκευι Σπανοφ 
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Ηωι Σολομωνίδου 

     
Χειροτεχνίεσ Χριςτουγζννων 
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Σοφία Σιάμκουρθ 
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Ανκι Ραπαϊωάννου -  Ηωι Σολομωνίδου 
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Ραυλίνα Ταβαντηι 

 

 

 

 

Ραυλίνα Ταβαντηι 
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Ηωι Σολομωνίδου 
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Ραραςκευι Σπανοφ  αφαζλα Μίςκα 

 

 

 
   

 

 

 
Ζμμυ Μακαρίου 
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Ηωι Σολομωνίδου 

     
 

 
Ραραςκευι Σπανοφ 
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ΦΩΤΙΕΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 2021 

 
 
Οι φετινζσ Φωτιζσ τθσ Φλϊρινασ ιταν λίγεσ, όμορφεσ, γραφικζσ και μικρζσ. Ο κορωνοϊόσ μασ 
εμπόδιςε να τιμιςουμε το ζκιμό μασ όπωσ παλιά. Του χρόνου καλφτερα! Με υγεία!  
Θ φωτογραφία είναι του κ. Κωνςταντίνου Τικόπουλου 
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Χριςτουγεννιάτικο Ραραμφκι 
 

Οι περιπζτειεσ του Άγιου Βαςίλθ 
 
Κριδα Ολυμπίςιου και Σοφία Σιάμκουρθ 
 
Μια φορά κι ζναν καιρό ο Άγιοσ Βαςίλθσ και θ Αγιοβαςιλίνα ζκαναν ζνα μικρό κοριτςάκι. Το κοριτςάκι είχε 
ζνα ςθμάδι ςτο χζρι, το οποίο το είχε όλθ θ οικογζνεια του Άγιου Βαςίλθ.  
 

 
 

Πμωσ, δυςτυχϊσ, δεν μπόρεςαν να τθν χαροφν  για πολφ, γιατί μια μζρα ξαφνικά χάκθκε.  
 
Και πζραςε ο καιρόσ…  Φςτερα από χρόνια, ενϊ πλθςίαηαν τα Χριςτοφγεννα, όλεσ οι προετοιμαςίεσ είχαν 
αρχίςει και όλοι δοφλευαν με χαρά, όμωσ, ζνα ξωτικό είχε άλλουσ ςκοποφσ. Το ξωτικό αυτό το είχε ςτείλει 
μια κακιά μάγιςςα να καταςκοπεφςει τον Άγιο Βαςίλθ με ςκοπό να τον απαγάγει για να μθν μπορζςει να 
μοιράςει τα δϊρα.  
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Τρεισ μζρεσ πριν τα Χριςτοφγεννα ζγινε αυτό το κακό. Ριγε το ξωτικό μζςα ςτθ νφχτα και ζβαλε τον  Άγιο 
Βαςίλθ μζςα ςε ζνα μεγάλο ςακί, χωρίσ θ γυναίκα του να καταλάβει τίποτα.  
 

 
 
Το επόμενο πρωί θ γυναίκα του ξφπνθςε και αναρωτιόταν ποφ είναι ο άντρασ τθσ. Το ξωτικό τθσ είπε ότι 
του ζτυχε μια δουλειά μζςα ςτθ νφχτα και ζπρεπε να φφγει. Πταν τον ρϊτθςε πωσ το ξζρει αυτό τθσ είπε 
ότι τον είδε τθν ϊρα που ζφευγε και του το είπε. Θ γυναίκα του ζκανε πωσ το πίςτεψε, αλλά ιταν ςίγουρθ 
πωσ τθσ λζει ψζματα.  
 
Ρζραςαν μια, δφο ϊρεσ, μζχρι που οι δφο ϊρεσ ζγιναν δφο μζρεσ και το ξωτικό άρχιςε πια να μετανιϊνει. 
Είπε τότε το ξωτικό ςτθν Αγιοβαςιλίνα τι είχε κάνει και ξεκίνθςαν  με το ζλκθκρο του Άγιου Βαςίλθ να 
πάνε ςτον πφργο τθσ μάγιςςασ για να τον βρουν. Στον δρόμο, όμωσ, ςυνάντθςαν ζναν χιονάνκρωπο και 
τον ρϊτθςαν αν είχαν περάςει από εκεί μια μάγιςςα και ο  Άγιοσ Βαςίλθσ. Ο χιονάνκρωποσ τουσ απάντθςε 
πωσ πζραςαν από εκεί πριν από δφο μζρεσ. Τον ευχαρίςτθςαν και πιγαν να φφγουν, αλλά ο 
χιονάνκρωποσ τουσ ςταμάτθςε και τουσ είπε πωσ ικελε να ζρκει να βοθκιςει κι αυτόσ. Πταν ανζβθκε και 
ο χιονάνκρωποσ ςυνεχίςανε τον δρόμο τουσ για τον πφργο τθσ μάγιςςασ.  
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Αφοφ φτάςανε, ο χιονάνκρωποσ ζμεινε ζξω να κρατάει τςίλιεσ, γιατί, ζτςι κι αλλιϊσ, δεν μποροφςε να μπει 
μζςα. Οι άλλοι, όμωσ, για να μπουν ζπρεπε να βάλουν ζναν κωδικό.  
Ζξω από τθν πόρτα ζγραφε: «Αυτό που μιςϊ περιςςότερο».  
«Θ χαρά!!!», πετάχτθκε θ Αγιοβαςιλίνα.  
«Ναι αλλά ποιοσ να είναι ο κωδικόσ;», απαντάει το ξωτικό.  
«Ε, τότε τα Χριςτοφγεννα», λζει Αγιοβαςιλίνα.  
«Και πάλι ποιοσ είναι ο κωδικόσ;», ρωτάει το ξωτικό.  
«2512», απαντάει θ Αγιοβαςιλίνα γεμάτθ περθφάνεια.  
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Μόλισ λοιπόν μπικανε μζςα αρχίςανε να ψάχνουνε τον Άγιο Βαςίλθ αλλά δεν τον ζβριςκαν πουκενά, 
μζχρι που το ξωτικό βρικε μια ςκάλα που φαινόταν πωσ πιγαινε πολφ κάτω. Αφοφ τθν κατζβθκαν, είδαν 
τον Άγιο Βαςίλθ μζςα ςε ζνα κελί να κοιμάται και του άνοιξαν με τον μοχλό που ιταν δίπλα. Πταν 
κατάφεραν να τον ξυπνιςουν, πρόςεξαν ότι θ ϊρα είχε πάει 9 και μιςι και άρχιςαν να αγχϊνονται.  
 
Βγαίνοντασ ζξω, όμωσ, βρικαν τθν μάγιςςα, θ οποία δεν τουσ άφθνε να φφγουν. Τότε θ Αγιοβαςιλίνα 
πρόςεξε κάτι που ο Άγιοσ Βαςίλθσ δεν είχε προςζξει. Θ μάγιςςα είχε το ςθμάδι που είχε όλθ θ οικογζνεια 
του Άγιου Βαςίλθ. Αμζςωσ θ Αγιοβαςιλίνα ςυνδφαςε το ςθμάδι με τθν κόρθ τθσ που χάκθκε και ζτρεξε, 
τθν αγκάλιαςε και τθσ εξιγθςε τι είχε γίνει. Θ μάγιςςα ιταν θ χαμζνθ κόρθ τουσ, που τθν είχαν απαγάγει 
τα ξωτικά!  
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Τότε αποφαςίςανε να πάνε όλοι μαηί ςτο εργαςτιριο του Άγιου Βαςίλθ. Πταν, λοιπόν, φτάςανε ο Άγιοσ 
Βαςίλθσ ζτρεξε να πάρει τα δϊρα, γιατί θ ϊρα είχε πάει 11 και μιςι. Τθν ϊρα, όμωσ, που μοίραηε τα δϊρα 
είχε τρομερό άγχοσ, γιατί ςκεφτόταν όλθ τθν ϊρα πωσ ικελε να γυρίςει πίςω να χαρεί τθν κόρθ του που 
τόςα χρόνια ιταν μακριά του. Μοίραηε τα δϊρα όςο πιο γριγορα μποροφςε, για να γυρίςει ςτο εργαςτιρι 
του.  
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Οι υπόλοιποι περίμεναν πϊσ και πϊσ τον Άγιο Βαςίλθ για να κάτςουν για να γιορτάςουνε όλοι μαηί που 
βρικαν τθν χαμζνθ τουσ κόρθ. Ρερίμεναν και περίμεναν μζχρι που ξθμζρωςε και είδαν τον  Άγιο Βαςίλθ 
από το παράκυρο να ζρχεται χαροφμενοσ. Μόλισ μπικε μζςα, άρχιςαν να γλεντάνε και να χορεφουν όλοι 
μαηί, μζχρι που νφχτωςε.  
 

 
 
Από τότε κάκε Χριςτοφγεννα γιορτάηουνε που βρικαν τθν χαμζνθ τουσ κόρθ. Φςτερα από μερικά χρόνια θ 
καλι πλζον μάγιςςα ζκανε ζνα μικρό αγοράκι και το ονόμαςε Αγιοβαςιλάκι. Και από τότε ηιςαν αυτοί 
καλά κι εμείσ καλφτερα. 

ΤΕΛΟΣ 
 

Κριδα Ολυμπίςιου και Σοφία Σιάμκουρθ 
 
ΣΘΜ.: Το παραμφκι αυτό πιρε διάκριςθ ςτον Ρανελλινιο και Ραγκφπριο Διαγωνιςμό τθσ ΕΡΟΚ και κα δθμοςιευτεί ςε 
βιβλίο – ςυλλογικό τόμο με άλλα παραμφκια που διακρίκθκαν. Συγχαρθτιρια ςτισ ςυγγραφείσ!!! 
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ΚΟΜΟΣ ΜΕ ΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 
 

 
 
Πταν το παντεςπάνι ζρχεται να ςυναντιςει μια απαλι κρζμα και τθν πραλίνα φουντουκιοφ, τότε 
πραγματικά ζχουμε ζνα από τα πιο φίνα γλυκά! Ιδανικό τελείωμα για κάκε εορταςτικό τραπζηι! Χρόνια 
πολλά! 
ΥΛΙΚΑ 

Για 8 άτομα ( ) 
Για τη γέμιση 

 2 φλιτηάνια κρζμα γάλακτοσ 35% λιπαρά 
 2 κουταλιζσ ςοφπασ  άχνθ ηάχαρθ 

Για την επικάλυψη 
 2 κουταλιζσ ςοφπασ πραλίνα φουντουκιοφ 
 1 1/2 φλιτηάνι κρζμα γάλακτοσ (35% λιπαρά) 
 1 κουταλιά ςοφπασ  άχνθ ηάχαρθ 

Για το πανεσπάνι 
 4 αςπράδια αυγϊν 
 3/4 φλιτηάνι ηάχαρθ 
 1/2 κουταλιά  γλυκοφ εκχφλιςμα βανίλιασ 
 3 κουταλιζσ ςοφπασ  αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ 
 4 κρόκουσ αυγϊν 
 2 κουταλιζσ ςοφπασ κακάο 
 1 πρζηα αλάτι 

Για το πασπάλισμα 
 3 κουταλιζσ ςοφπασ  άχνθ ηάχαρθ 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΘ 
1. Φτιάχνετε το παντεςπάνι. ίχνετε ςτον κάδο του μίξερ τουσ κρόκουσ των αυγϊν μαηί με ½ φλιτηάνι 
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ηάχαρθ και τα χτυπάτε ςε μζτρια ταχφτθτα μζχρι να αφρατζψουν και να αςπρίςουν. Ρροςκζτετε το 
εκχφλιςμα βανίλιασ και το αλεφρι και το κακάο και ςυνεχίηετε το χτφπθμα ςε χαμθλι ταχφτθτα μζχρι να 
ομογενοποιθκοφν. Αποςφρετε τον κάδο από το μίξερ. 
 
2. ίχνετε ςε ζναν άλλο κακαρό κάδο τα αςπράδια και το αλάτι και τα χτυπάτε ςε μζτρια ταχφτθτα μζχρι 
να αφρατζψουν ελαφρϊσ. Ρροςκζτετε τθν υπόλοιπθ ηάχαρθ και ςυνεχίηετε το χτφπθμα μζχρι να 
ομογενοποιθκοφν και να γίνουν μια αφράτθ και ςφιχτι μαρζγκα. 
 
3. Διπλϊνετε με μια ςπάτουλα ςιλικόνθσ και απαλζσ κυκλικζσ κινιςεισ από κάτω προσ τα πάνω τθ μαρζγκα 
ςτο μείγμα των κρόκων μζχρι να ενωκοφν. Αδειάηετε το μείγμα για το παντεςπάνι ςε ζνα ορκογϊνιο ταψί 
25x35εκ, ςτρωμζνο με αντικολλθτικό χαρτί και απλϊνετε ομοιόμορφα τθν επιφάνεια του. Ψινετε ςε 
προκερμαςμζνο φοφρνο ςτουσ 180 βακμοφσ για 10 – 12 λεπτά. 
 
4. Απλϊνετε ζνα αντικολλθτικό χαρτί πάνω ςε μία λαμαρίνα φοφρνου και παςπαλίηετε με ηάχαρθ άχνθ. 
Αποςφρετε το παντεςπάνι από το φοφρνο και το αφινετε να ςτακεί για 5 λεπτά. Αναποδογυρίηετε το 
παντεςπάνι πάνω ςτθ λαμαρίνα. Ξεκολλάτε προςεκτικά το αντικολλθτικό χαρτί τυλίγετε προςεκτικά το 
κομμάτι παντεςπάνι με το αντικολλθτικό χαρτί. Αφινετε να κρυϊςει τυλιγμζνο. 
 
5. Φτιάχνετε τθ γζμιςθ. ίχνετε ςτον κάδο του τθν κρζμα γάλακτοσ με τθν άχνθ ηάχαρθ και τα χτυπάτε ςε 
δυνατι ταχφτθτα μζχρι να πάρετε μια ςφιχτι και αφράτθ ςαντιγί. 
 
6. Ανοίγετε με προςοχι το παντεςπάνι και απλϊνετε ςτθν επιφάνειά του τθ ςαντιγί, αφινοντασ γφρω - 
γφρω περικϊριο ½ εκ. περίπου. Τυλίγετε τον κορμό ξανά με προςοχι αλλά όχι ςφιχτά. Κόβετε τισ δφο 
άκρεσ του κορμοφ για να φαίνεται καλά θ γζμιςθ και βάηετε τον κορμό ςτο ψυγείο μζχρι να ετοιμάςετε 
τθν επικάλυψθ. 
 
7. Φτιάχνετε τθν επικάλυψθ. Σε ζνα μικρό κατςαρολάκι ηεςταίνετε 3 κ.ς. κρζμα γάλακτοσ και προςκζτετε 
τθν πραλίνα φουντουκιοφ. Ανακατεφετε με ζναν αυγοδάρτθ μζχρι να μζχρι να ομογενοποιθκοφν. ίχνετε 
ςτον κάδο του μίξερ τθν υπόλοιπθ κρζμα γάλακτοσ με τθν ηάχαρθ χτυπάτε ςε δυνατι ταχφτθτα μζχρι να 
πάρετε μια αφράτθ και ςφιχτι ςαντιγί. Ρροςκζτετε το μείγμα τθσ πραλίνασ φουντουκιοφ και ανακατεφετε 
με απαλζσ κινιςεισ να ενωκοφν και καλά. 
 
8. Βγάηετε τον κορμό από το ψυγείο και καλφπτετε τθν επιφάνειά του με τθν κρζμα τθσ επικάλυψθσ. Με 
ζνα πιροφνι ςχθματίηετε γραμμζσ κατά μικουσ του κορμοφ. Βάηετε τον κορμό ςτο ψυγείο για περίπου 2 
ϊρεσ. Ραςπαλίηετε με λίγθ άχνθ ηάχαρθ και ςερβίρετε. Αν κζλετε μπορείτε να παςπαλίςετε τον κορμό με 
τριμμζνο καραμελωμζνο φουντοφκι. 
 
ΡΘΓΘ: http://www.mirsini.gr/new/index.php/sintages/glika/chr2/recipe/1099 
 

Ζμμυ Μακαρίου 
 

 

http://www.mirsini.gr/new/index.php/sintages/glika/chr2/recipe/1099
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Τα ςοκολατάκια μασ 

 

     
Θ ΓΙΟΤΙΝΘ ΦΛΩΙΝΑ 
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Ηωι Σολομωνίδου 

 

 

 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ «ΙΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

     

 
Ηωι Σολομωνίδου 
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Ειρινθ Σοβιςλι, Ανκι Ραπαϊωάννου, αφαζλα Μίςκα, Ηωι 

Σολομωνίδου  

     

 
Θ κάρτα τθσ κ. Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ με τθν Καλυψϊ 
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ – 11 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 
Συλλογικι Εργαςία Ολοιμερου 

Δανάθ Ολυμπίςιου, Κριδα Ολυμπίςιου, Σοφία Σιάμκουρθ, Ραυλίνα Ταβαντηι, 
Ευαγγελία-αφαθλία Ταλλίδου 

 
 

 
 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ «ΙΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 
 

 

 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ «ΙΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

     

 
Σοφία Σιάμκουρθ 

 

 

 

 

Ανκι Ραπαϊωάννου -  Ηωι Σολομωνίδου 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΙΝΑΣ «ΙΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

     
   

 
 

 
Σοφία Σιάμκουρθ 

   

 
 

Το επόμενο τεφχοσ ςτα μζςα Φεβρουαρίου 2022 

Καλι χρονιά! 


