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Στο  4ο φύλλο της εφημερίδας 

μας, οι μαθητές του 6ου 

Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

γιορτάζουν τον ερχομό των 

Χριστουγέννων εκφράζοντας τα 

συναισθήματά τους με κείμενα 

γραμμένα στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα, με ποιήματα, 

κατασκευές και ζωγραφιές.          

 

          

 



                        Χριστούγεννα     

                     

             Χριστός Ετέχθη, Αληθώς Ετέχθη 

               Ύμνοι 

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν                     

ἀνθρώποις εὐδοκία» 

 

 

 

«Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ 

φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, 

ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς 

δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα 

σοι».  

 

«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ 

Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων 

δοξολογοῦσι· Μάγοι δὲ, μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ 

ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός».  

 



 

 

  



Η Γέννηση του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού  

Στις 25 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της κατά σάρκα 

γεννήσεως του Υιού του Θεού από την Θεοτόκο. Όταν πλησίαζε η ώρα να Γεννηθεί ο 

Χριστός ο Καίσαρας Αύγουστος διέταξε απογραφή του πληθυσμού του ρωμαϊκού 

κράτους. Ο Άγιος Ιωσήφ μαζί με τη Θεοτόκο, ήθελαν να πάνε να απογραφούν στη 

Βηθλεέμ. Ξεκίνησαν λοιπόν από την Ναζαρέτ και όταν έφτασαν στην Βηθλεέμ, δεν 

κατάφεραν να βρουν κατάλυμα. Βρέθηκε μόνο ένα φτωχικό σπήλαιο. Η Θεοτόκος 

γέννησε τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα σε αυτό το σπήλαιο και έβαλε Το Θείο Βρέφος 

επάνω στη φάτνη των ζώων. 

 

Νόημα της Γεννήσεως 

Η Γέννηση του Χριστού είναι το μέγα γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Είναι το 

μυστήριο της σωτηρίας μας. Ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος για να σώσει ολόκληρο 

το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Ο Υιός του Θεού ενώνεται μαζί μας για να μας 

σώσει. Η ανθρώπινη φύση ενώνεται με τη θεία  φύση στο πρόσωπο του Χριστού και ο 

κάθε άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό κοινωνώντας το Σώμα και το Αίμα Του.  Η 

σωτηρία έρχεται μέσα από τον Χριστό. Χαιρόμαστε και γιορτάζουμε λοιπόν το Μέγα 

γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού που συνδέεται με τη Σωτηρία των ανθρώπων. Η  

Ορθόδοξη Εκκλησία πανηγυρίζει τη Γέννηση του Χριστού όπως πανηγυρίζει και την 

Ανάστασή του. 

Η Πρωτοχρονιά 

 

Μετά τα Χριστούγεννα έρχεται και η Πρωτοχρονιά.  Γιορτάζουμε τον Μέγα Βασίλειο 

και την έλευση της Νέας Χρονιάς.    

 

 

«Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τὸν φωστῆρα τὸν φαεινόν, 

τὸν ἐκ Καισαρείας, καὶ Καππαδόκων χώρας, Βασίλειον τὸν μέγαν, πάντες τιμήσωμεν». 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ο Μέγας Βασίλειος 

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν πατέρας της εκκλησίας μας και ένας από τους Τρεις Ιεράρχες. 

Γεννήθηκε από αγίους γονείς  στη Νεοκαισάρεια του Πόντου. Η γιαγιά του ήταν 

υπεύθυνη για την ανατροφή του. Μετά το θάνατο της γιαγιάς του ανέλαβε την 

ανατροφή του η αδελφή του, η οποία τον επηρέασε θετικά ως προς τη Χριστιανική 

Πίστη. 

Όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του,  πήγε να σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη. 

Εκεί είχε δάσκαλο τον Λιβάνιο. Στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα όπου γνωρίστηκε με 

τον Άγιο Γρηγόριο από την Καππαδοκία και έγιναν πολύ καλοί φίλοι και σπούδασε 

στη Σχολή του Χριστιανού φιλοσόφου Προαιρεσίου.  Το καλοκαίρι του 356 επέστρεψε 

στην πατρίδα του και έγινε καθηγητής. Το 358 βαφτίστηκε Χριστιανός και αποφάσισε 

να αφιερωθεί στην ασκητική ζωή. Το 364 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Αργότερα έγινε 

επίσκοπος Καισαρείας. Ίδρυσε πολλά ιδρύματα και είχε έντονη κοινωνική προσφορά. 

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών το 378. Τιμάται η μνήμη του από την Ορθόδοξη Εκκλησία 

στις 1 Ιανουαρίου. Λίνα Τσομπάνου Στ΄ τάξη 

Ο Άγιος Βασίλης 

Ο Άγιος Βασίλης αποτελεί για τα παιδιά το κυρίαρχο πρόσωπο των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς. Για τους Ορθοδόξους  Χριστιανούς ο Άγιος Βασίλης είναι ο 

Μέγας Βασίλειος που σύμφωνα με την παράδοση ήταν ψηλόλιγνος με γένια. Πέθανε 

στις 31 Δεκεμβρίου  το 378 και κηδεύτηκε στις 1 Ιανουαρίου το 379. Οι Χριστιανοί 

γιορτάζουν την μνήμη του κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και ξεκινάει η χρονιά με 

την ευλογία του. Λίνα Τσομπάνου Στ΄ τάξη  



 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Άγια Θεοφάνια 

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ 

γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό 

Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ 

Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι». 

Τα Αγία Θεοφάνια είναι η γιορτή της εκκλησίας μας που αναφέρεται στη φανέρωση 

της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 

όταν εγκατέλειψε την ερημική ζωή  πήγε στον Ιορδάνη ποταμό και βάπτιζε. Κάποια 

μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του ο  Χριστός και του ζήτησε να τον βαπτίσει. Ο 

Ιωάννης στην αρχή αρνήθηκε να τον βαπτίσει και είπε στον Χριστό πως ο ίδιος έπρεπε 

να βαπτισθεί από Εκείνον. Ο Ιησούς του είπε πως έπρεπε να βαπτισθεί από τον Ιωάννη 

γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού.  Όταν βαπτίζονταν ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα 

κατήλθε με την μορφή ενός περιστεριού και κάθισε επάνω στον Χριστό και ακούστηκε 

από τον ουρανό η φωνή του Θεού που έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν 

ω ευδόκησα» που σημαίνει: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο 

εκλεκτός μου»). Με το Μυστήριο του Βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του Αγίου 

Βαπτίσματος ο αμαρτωλός άνθρωπος καθαρίζεται και γίνεται κληρονόμος της 

βασιλείας των ουρανών. 

 

 

  



                                Ο Μέγας Βασίλειος και Οι Τρεις Ιεράρχες 

Τον Ιανουάριο και συγκεκριμένα στις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε τους 

Τρεις Ιεράρχες. Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο 

Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τους γιορτάζουμε μαζί γιατί έμοιαζε 

ο τρόπος ζωής τους.  Η ζωή τους ήταν απλή και αφιερωμένη στην ανακούφιση των 

φτωχών, των αρρώστων και των δυστυχισμένων. Ήταν επίσης πολύ μορφωμένοι και 

σοφοί. Υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι και ρήτορες και αγάπησαν τα γράμματα και τον 

πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Μορφώθηκαν Ελληνικά και δίδαξαν στην Ελληνική 

γλώσσα. Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι γιορτή των δασκάλων και των μαθητών 

και γενικότερα των γραμμάτων. Θεμελίωσαν την Ορθόδοξη Πίστη, αγωνίστηκαν στον 

αγώνα της αρετής, της ευσέβειας, της αγιότητας, των γραμμάτων και της σοφίας. 

Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Τα Έθιμα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 

 Ανήμερα τα Χριστούγεννα oι άνθρωποι συνήθιζαν να πηγαίνουν στην εκκλησία 

ξημερώματα γύρω στις 05:00 το πρωί. Kοινωνούσαν, αντάλλασσαν ευχές και γύριζαν 

σπίτι και έτρωγαν. Στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι ο πατέρας, συνήθως του σπιτιού, 

σταύρωνε το Χριστόψωμο και το μοίραζε στα μέλη της οικογένειας. Συνήθιζαν να 

τρώνε κρέας στο φούρνο, κοτόσουπα ή γαλοπούλα ψητή. Τα απογεύματα συνήθιζαν 

να πηγαίνουν επισκέψεις στα σπίτια συγγενών. Την Πρωτοχρονιά η νοικοκυρά του 

σπιτιού έφτιαχνε τη Βασιλόπιτα. Την βασιλόπιτα την έκοβαν σε κομμάτια όπου το κάθε 

κομμάτι αφιερώνονταν σε κάποιον, ξεκινώντας από τον  Χριστό, την Παναγία, τον 

Άγιο Βασίλη, το Σπίτι και κατέληγαν στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Μέσα στη 

Βασιλόπιτα υπήρχε ένα φλουρί και όποιος το κέρδιζε είχε την τύχη με το μέρος του για 

όλη την χρονιά. Το πρωί της Πρωτοχρονιάς όλη η οικογένεια πήγαινε ξημερώματα 

στην εκκλησία. Γυρνώντας από την εκκλησία, καθόντουσαν στο μεσημεριανό τραπέζι. 

Ο νοικοκύρης του σπιτιού σταύρωνε τη βασιλόπιτα, εύχονταν χρόνια πολλά και αφού  

γύριζε 3 φορές την πίτα, τη σταύρωνε, την έκοβε ονοματίζοντας τα κομμάτια και τη 

μοίραζε στα μέλη της οικογένειας. Την ημέρα των Φώτων όλη η οικογένεια πήγαινε 

πάλι στην εκκλησία. Ο ιερέας μαζί με τους πιστούς κατευθύνονταν συνήθως σε κάποια 

σημείο της πόλης  ή του χωριού, όπου υπήρχε νερό και καθαγίασε τα ύδατα. Οι πιστοί 

έπεφταν στο νερό για να πιάσουν τον Σταυρό που είχε ρίξει μέσα ο ιερέας. Οι πιστοί 

έπρεπε να  πιάσουν τον Σταυρό και να τον επιστρέψουν στον ιερέα και να πάρουν την 

ευλογία του. Με τον Αγιασμό που έπαιρναν οι πιστοί από την εκκλησία, ράντιζαν το 

σπίτι, τη γη και γενικά το βιος τους. Με τη γιορτή των Θεοφανίων ολοκληρώνονταν το 

Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων. 

                                                 

Τα Κάλαντα 

 

Τα κάλαντα είναι ένα έθιμο που διατηρείται αναλλοίωτο μέσα στον χρόνο. Είναι 

συνδεδεμένα με τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.  

Μέσα από τα κάλαντα τα παιδιά, ακόμη και οι μεγάλοι εξιστορούν τα γεγονότα των 

εορταστικών ημερών. Η ονομασία των καλάντων προέρχεται από τη λέξη «calenda», που 

σημαίνει στα λατινικά αρχή του μήνα. Η λέξη όμως έχει αρχικά διαμορφωθεί  από το 

ελληνικό ρήμα «καλώ».  



Τα παιδιά ή οι μεγάλοι που λένε τα κάλαντα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και οι 

νοικοκυρές ή οι νοικοκύρηδες δίνουν σε όλους ένα χρηματικό ποσό. Παλαιότερα έδιναν 

μήλα, πορτοκάλια, ρόδια, καρύδια, αμύγδαλα, γλυκά, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, 

καραμέλες, αυγά, λουκάνικα κ.ά. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές καλάντων σε όλη την 

Ελλάδα. Τα κάλαντα παίζονταν και από οργανοπαίκτες και η μουσική ακολουθούσε την 

παράδοση του κάθε τόπου. Οι στίχοι των καλάντων διαμορφώνονταν ανάλογα με τις 

διαλέκτους και τα ιδιώματα της κάθε περιοχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Νικηφόρος Λύτρας, «Τα κάλαντα», 1872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Κώστας Γραμματόπουλος, «Τα καλά παιδιά». Έργο του στο Αλφαβητάριο 

                                                    «Τα καλά παιδιά» του Επαμεινώνδα Γεραντώνη. Έκδοση 1949. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Γεώργιος Σικελιώτης, «Τα κάλαντα» 1962 

Παραθέτουμε παρακάτω κάλαντα από διάφορες περιοχές του Ελλαδικού χώρου 

ξεκινώντας με τα πιο γνωστά κάλαντα που τραγουδιούνται πανελληνίως. 

Πανελλήνια Κάλαντα 

Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, για εβγάτε, δέστε, μάθετε, πως 

ο Χριστός γεννιέται, γεννιέται κι αναθρέφεται στο μέλι και στο γάλα, το μέλι τρών᾿ οι 

άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες και το μελισσοχόρταρο το λούζουντ᾿ οι κυράδες. Κυρά 

ψιλή, κυρά λιγνή, κυρά γαϊτανοφρύδα, κυρά μ᾿ όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά 

σου, βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλι και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις 

δαχτυλίδι. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε 

να σας δούμε· εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 

πολλούς χρόνους να ζήση. Δώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα, δώστε 

μας και πέντ᾿ έξ᾿ αυγά, να πάμε σ᾿ άλλη πόρτα.

Μακεδονίτικα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα  

Ήρθε πάλι νέο έτος εις την πρώτη του μηνός. Ήρθα να σας χαιρετίσω δούλος σας ότι 

ταπεινός. Ο Βασίλειος ο Μέγας, Ιεράρχης Θαυμαστός, εις την οικογένειά σας να 'ναι 

πάντα βοηθός. Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά να μαθαίνουν το βιο, της 

πατρίδας τα ιερά. Και για τους ξενιτεμένους έχω να σας πω πολλά, σας αφήνω 

«καληνύχτα» και του χρόνου με υγειά.             



 

Καλήν Εσπέραν Άρχοντες 

 

Καλήν Εσπέραν άρχοντες. Κι αν εί- κι 

αν είναι ορισμός σας Χριστού την θεία 

γέννηση να πω- να πω στ’ αρχοντικό 

σας. 

 

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βη- εν 

Βηθλεέμ τη πόλη, οι ουρανοί 

αγάλλονται, χαίρε- χαίρετ’ η φύσις όλη. 

 

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φα- εν 

φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των 

ουρανών και ποι- και ποιητής των 

όλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 Το Χριστόψωμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Χριστόψωμο ή αλλιώς το «Ψωμί του Χριστού» ζυμώνεται την παραμονή των 

Χριστουγέννων και οι νοικοκυρές το στολίζουν χαράζοντας επάνω του έναν σταυρό. 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του εθίμου ως προς την Παρασκευή του σε όλη την 

Ελλάδα. Την ημέρα των Χριστουγέννων ο νοικοκύρης του σπιτιού σταυρώνει το 

Χριστόψωμο και το μοιράζει σε όλους στο τραπέζι. Η κίνηση αυτή συμβολίζει τη Θεία 

Κοινωνία.

 

 

                                         

 



Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 

 

 

 

 

 

 

 

Στα χρόνια του Βυζαντίου το χριστουγεννιάτικο δέντρο συμβόλιζε το δέντρο της ζωής, 

τον Χριστό. Οι Βυζαντινοί στόλιζαν στύλους στις πλατείες που τους διακοσμούσαν με 

δεντρολίβανο, λουλούδια της εποχής και μυρτιές. Ακόμα και στα Πρωτοχρονιάτικα 

Κάλαντα αναφέρεται η δεντρολιβανιά: «Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά ψηλή μου 

δεντρολιβανιά…». Το έθιμο του στολισμένου δέντρου διαδόθηκε στους βόρειους 

λαούς από τους Έλληνες ταξιδευτές και οι λαοί αυτοί στόλιζαν τα δέντρα που 

φύτρωναν στις περιοχές τους. Στα βόρεια επικράτησε να στολίζεται το έλατο. Ο 

στολισμός του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη σημερινή του μορφή, ήρθε στην 

Ελλάδα με τον ερχομό του βασιλιά Όθωνα το 1833. Ο στολισμός του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου δηλαδή ξεκίνησε από την Ελλάδα, ταξίδεψε στην 

Ευρώπη και ξαναγύρισε πίσω με τη σημερινή του μορφή. 

                                      

 

 

 

 



Το Xριστουγεννιάτικο Kαραβάκι  

 

 

 

 

 

Στη νησιωτική Ελλάδα υπήρχε και υπάρχει το έθιμο του στολισμού του καραβιού. Το 

καράβι συμβολίζει την καινούργια ζωή του ανθρώπου μετά τη γέννηση του Χριστού 

αλλά και την Εκκλησία του Χριστού. Το καραβάκι ήταν ένα είδος καλωσορίσματος 

των ναυτικών που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Το δυτικότροπο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στις μέρες μας, έχει επισκιάσει το 

καραβάκι.  

 Το έθιμο της Βασιλόπιτας 

Το έθιμο της βασιλόπιτας ξεκινάει από τον Άγιο Βασίλειο και συνεχίζεται ως τις μέρες 

μας. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης κήρυξε τον πόλεμο στην Περσία πέρασε από την 

Καισάρεια και ζήτησε να εισπράξει φόρους τους οποίους θα έπαιρνε στο γυρισμό από 

τον πόλεμο κατά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος είπε στους 

κατοίκους να συγκεντρώσουν τα πολύτιμα αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους. Ο 

Ιουλιανός σκοτώθηκε στη μάχη και η επιστροφή των αντικειμένων στους αρχικούς 

κατόχους ήταν αδύνατη. Ο Άγιος τότε σκέφτηκε να φτιαχτούν πίτες και να βάλουν 

μέσα στην κάθε μια από ένα χρυσαφικό και να μοιραστούν στη συνέχεια στους 

κατοίκους. Επικράτησε έτσι παραδοσιακά να κάνουμε την Πρωτοχρονιά πίτα και να 

τοποθετούμε μέσα από ένα νόμισμα. Οι Έλληνες κόβουμε βασιλόπιτα με την αλλαγή 

του χρόνου αλλά και το μεσημέρι της πρωτοχρονιάς. Μέσα στη βασιλόπιτα μπαίνει 

ένα νόμισμα και όποιος/α το βρει στο κομμάτι του/της είναι ο τυχερός/η της χρονιάς. 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές  παρασκευής της βασιλόπιτας ανάλογα με την 

περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις επικρατεί η κρεατόπιτα, βασιλόπιτα με γέμιση από 

ρύζι και κρέας κοτόπουλου. Λίνα Τσομπάνου Στ΄ τάξη 



Το έθιμο της Φωτιάς 

Στην πόλη της Φλώρινας στις 23 του Δεκέμβρη και στις 12 μ.μ. εκάστου έτους ανάβουν 

φωτιές σε διάφορες γειτονιές. Το έθιμο αυτό είναι πολύ παλιό και έχει συμβολικό 

χαρακτήρα. Οι φωτιές ανάβουν για να ζεστάνουν τον μικρό Χριστό στη Φάτνη. Από 

το Σεπτέμβριο μήνα ακόμη μικρά αγόρια, έφηβοι και νέοι βρίσκουν κορμούς δέντρων 

και τους αποθηκεύουν. Παραμονές της 23 Δεκεμβρίου δημιουργούν μια μεγάλη στήλη 

από ξύλα. Οι γειτονιές συναγωνίζονται ποια θα έχει την μεγαλύτερη φωτιά, η οποία 

και βραβεύεται. Το άναμμα της πυράς γίνεται ακριβώς στις 12 μ.μ. Και μαζεύονται 

στις γειτονιές πλήθος κόσμου. Ο δήμος μοιράζει φασολάδα και διάφορα εδέσματα  και 

παίζουν μουσική διάφορες μπάντες.                                              

Το έθιμο της Φωτιάς 

Στον τόπο που μένω στην όμορφη Φλώρινα, αναβιώνουμε το έθιμο της «Κολέντα». Οι 

κάτοικοι της περιοχής σε κάθε γειτονιά, το βράδυ της 23ης  Δεκεμβρίου ανάβουν 

φωτιές. Στη συνέχεια χορεύουν. Είναι ένα έθιμο πολλών χρόνων που συνεχίζεται ως 

σήμερα. Κυριάκος Ιωάννου Στ΄ τάξη 

Το έθιμο της «Γουρουνοχαράς» 

Ένα ακόμα έθιμο που μου διηγήθηκε η μαμά μου, είναι το έθιμο της «Γουρουνοχαράς». 

Παλιά έσφαζαν το γουρούνι πριν τα Χριστούγεννα.  Τεμάχιζαν το κρέας και το 

αποθήκευαν μέσα σε λίπος σε τενεκέδες, για να το χρησιμοποιήσουν οι νοικοκυρές 

μέσα στον χειμώνα. Κυριάκος Ιωάννου, Στ΄ τάξη 

Τα Μπαμπάρια: Παραμονή Πρωτοχρονιάς 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο χωριό Βεύη της Φλώρινας μικροί και μεγάλοι 

ντύνονται «Μπαμπάρια» μεταμφιέζονται δηλαδή για να μην μπορούν να τους 

αναγνωρίσουν οι άλλοι και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Εκεί τους κερνάνε γλυκά, 

μανταρίνια, καρύδια και χρήματα. Πολλοί κρεμάνε κουδούνια στο λαιμό τους και 

κάνουν θόρυβο για να φύγει το κακό και να υποδεχτούν τον νέο χρόνο με υγεία και 

χαρά. Χριστίνα Γιώσκου, Στ΄ τάξη 

Οι Φωτιές και τα Μπαμπάρια 

Στα χωριά της Φλώρινας υπάρχουν αρκετά διαφορετικά έθιμα, ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά είναι οι φωτιές που ανάβουν στην πλατεία του χωριού. Κάθε χρόνο οι 

φωτιές ανάβουν στις 23 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 τα μεσάνυχτα. Για το σχηματισμό 



της φωτιάς, κάθε οικογένεια έδινε τα δικά της ξερά κλαδιά. Στη συνέχεια παρέες 

γύριζαν από σπίτι σε σπίτι και οι νοικοκυρές έριχναν στάχτη έξω στην αυλή πριν μπουν 

μέσα στο σπίτι και τους κερνούσαν χαρούπια. Το έθιμο συνεχίζεται ως σήμερα.  

Άλλο ένα έθιμο που έκαναν και κάνουν ακόμα στις μέρες μας στα χωριά είναι τα 

Μπαμπούρια. Την Πρωτοχρονιά οι νέοι του χωριού ντύνονταν με προβιές για να μην 

αναγνωρίζονται από τους συγχωριανούς τους. Στη μέση τους έβαζαν κουδούνια και 

γύριζαν από σπίτι σε σπίτι. Συνόδευαν η νύφη και το γαμπρό. Η νύφη ήταν άντρας.  

Στα σπίτια που πήγαιναν ένας ξάπλωνε στην αυλή και ο αρχηγός  της ομάδας έλεγε 

στον νοικοκύρη πως έπρεπε να τους δώσει κάτι για να φύγουν. Με αυτόν τον τρόπο 

κατάφερναν και συγκέντρωναν λίπος, κρέας και άλλα τρόφιμα.  Μαρίλια Κέκελη, Στ΄ τάξη 

Το Άναμμα των Φωτιών 

Ένα έθιμο είναι οι φωτιές που ανάβονται στην πόλη της Φλώρινας προπαραμονή 

Χριστουγέννων. Το άναμμα των φωτιών  πραγματοποιείται με λαμπρότητα, καθώς ο 

κόσμος πιστεύει πως με το κάψιμο των ξύλων ζεσταίνουν το μικρό Χριστό. Ορφέας 

Μπαλάκας, Ε' τάξη 

 Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων 

Τα παιδιά στις 24 του Δεκέμβρη, παραμονή των Χριστουγέννων, πάνε στις γειτονιές 

και λένε τα Κάλαντα. Ξυπνάνε το πρωί και ντύνονται καλά με σκουφάκια, κασκόλ και 

γάντια. Παίρνουν τα τσαντάκια τους και τα τρίγωνά τους και φεύγουν. Όταν έρχεται 

αυτή η μέρα είναι πολύ χαρούμενα. Συνήθως οι άνθρωποι τους δίνουνε λεφτά και 

καραμέλες. Όταν γυρίζουν σπίτι, κάθονται μπροστά στο τζάκι και χαίρονται γι' αυτά 

που έχουν μαζέψει. Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες τους χαίρονται και αυτοί γιατί τα 

παιδιά τους είναι χαρούμενα όπως και όλα τα παιδιά εκείνη την ημέρα. Χριστιάννα Τζιόγκανου 

Δ΄ Τάξη 

Η Κοπή της Βασιλόπιτας  

(Μια παραλλαγή του εθίμου) 

Η κοπή της Βασιλόπιτας είναι Πρωτοχρονιάτικο έθιμο. Τη Βασιλόπιτα την κόβουμε 

μετά την αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου αλλά και ανήμερα της 

Πρωτοχρονιάς. Αυτό το έθιμο ξεκίνησε όταν ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος στην 

Καισαρεία της Καππαδοκίας. Ένας στρατηγός πέρασε από τα μέρη και ζήτησε να 

μαζέψουν χρήματα γιατί αλλιώς θα κατέστρεφε το μέρος εκείνο. Ο Άγιος Βασίλειος 

ζήτησε από τους κατοίκους να δώσουν ότι πολύτιμο είχαν. Όταν πέρασε ο στρατηγός 



να τα πάρει εμφανίστηκε ο Άγιος Μερκούριος και τον έδιωξε μακριά και ποτέ δεν πήρε 

τα χρυσαφικά. Επειδή δεν ήξεραν τι να κάνουν τα χρυσαφικά ο Άγιος Βασίλειος ζήτησε 

από τις νοικοκυρές να κάνουν πίτες  και  τα έβαλε μέσα  για να μοιραστούν στους 

κατοίκους. Έτσι όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Φωτεινή Πετροπούλου, Δ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

Το Σπάσιμο του Ροδιού 

Το σπάσιμο του ροδιού είναι ένα έθιμο που συνδέεται με την Πρωτοχρονιά. Ο 

νοικοκύρης του σπιτιού ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σπάει ένα ρόδι στην εξώπορτα του 

σπιτιού για καλή τύχη. 

Μία ευχή που λέγεται κατά το σπάσιμο του ροδιού είναι: «Όσο βαρύ είναι το ρόδι, 

τόσο βαρύ να είναι το πορτοφόλι μας, όσο γεμάτο καρπούς είναι το ρόδι, να είναι 

γεμάτο το σπίτι μας με καλά και όσο κόκκινο είναι το ρόδι, τόσο κόκκινη να είναι και 

η καρδιά μας». 

 

 

                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Τα Έθιμα Χριστουγέννων σε Άλλες Χώρες   

Γερμανία  

Στη Γερμανία τα Χριστούγεννα είναι πολύ σημαντική γιορτή. Σε κάθε πόλη 

εμφανίζονται από το πρώτο σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου Χριστουγεννιάτικες 

αγορές που πουλούν στολίδια, γλυκά, κρασί μπαχαρικά και άλλα είδη τροφίμων. Στις 

6 Δεκεμβρίου γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλας, που είναι ο Άγιος που φέρνει τα δώρα στα 

παιδιά. Κάτι ανάλογο δηλαδή του Αγίου Βασιλείου. Οι Γερμανοί στολίζουν  τα σπίτια 

τους και στολίζουν ιδιαίτερα τα παράθυρα των σπιτιών με λαμπιόνια και τις αυλές με 

πολύχρωμες Χριστουγεννιάτικες φιγούρες. Την ημέρα των Χριστουγέννων η 

οικογένεια μαζεύεται στο τραπέζι και τρώνε το παραδοσιακό φαγητό, ψητή χήνα με 

λάχανο και μπαλάκια από πατάτες. Μιχαήλ Γιάγκος, Στ' τάξη 

Γαλλία  

Στις 24 Δεκεμβρίου, ο Πατέρας των Χριστουγέννων, όπως τον λένε οι Γάλλοι, το δικό 

τους Άγιο Βασίλη μοιράζει τα δώρα στα παιδιά. Τα Χριστούγεννα στη Γαλλία η 

οικογένεια συγκεντρώνεται και τρώνε όλοι μαζί. Τρώνε θαλασσινά αλλά και 

γαλοπούλα. Διακοσμούν τα σπίτια τους με το φυτό που ονομάζεται Αλεξανδρινό με τα 

γνωστά κόκκινα λουλούδια του. Μιχαήλ Γιάγκος, Στ' τάξη  

Αμερική 

Στην Αμερική η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων  ξεκινάει μετά τον εορτασμό 

των Ευχαριστιών. Την ημέρα των Χριστουγέννων ανταλλάσσουν μεταξύ τους δώρα 

και σερβίρουν για πρωινό  τηγανίτες, με σιρόπι σφενδάμου. Συγκεντρώνονται οι 

συγγενείς σε ένα σπίτι και για το καλωσόρισμα σερβίρουν ένα γλυκό ποτό που λέγεται 

Έγκνογκ και αποτελείται από γάλα, κρέμα, ζάχαρη και κρόκο αυγών. Το 

Χριστουγεννιάτικό  τραπέζι  αποτελείται από γαλοπούλα. Στην Αμερική ο εορτασμός 

των Χριστουγέννων διαρκεί μόνο μια μέρα και την επόμενη ημέρα στις 26 Δεκεμβρίου 

η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Μιχαήλ Γιάγκος, Στ' τάξη 

Αλβανία 

Τα Χριστούγεννα στην Αλβανία δεν διαφέρουν από τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. 

Τα γιορτάζουν με μεγάλη χαρά και στολίζουν το δέντρο και το σπίτι. Οι νοικοκυρές 

φτιάχνουν μπακλαβά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Τα παιδιά λένε τα κάλαντα 

και όλοι πάνε στην εκκλησιά. Εμμανουέλα Λίκα, Στ΄ τάξηξη  



 

    The Celebration of Christmas, the New Year’s Day and Epiphany in Greece 

 

  



The Nativity of Christ.  

The Nativity of Jesus Christ the Saviour is celebrated on the 25th of December every 

year from the Greek Orthodox Church. When time came for Virgin Mary to give birth 

to Christ, Caesar Augustus ordered a Census. Virgin Mary and St Joseph left Nazareth 

for Bethlehem. When they reached their destination, they could not find a shelter to 

spend the night and the only shelter they found was a humble shed. With the birth of 

Jesus Christ, God gave to the Human Race the way for their Salvation. Salvation comes 

through Jesus Christ.  

The Celebration of the New Year's Day  

On the New Year's Day, we celebrate Saint Basil the Great. He was one of the biggest 

Saints of the Greek Orthodox Church. He was a Christian philanthropist and a distinct 

Christian scholar.  

The Holy Epiphany  

The Greek Orthodox Church celebrates the Holly Epiphany on the 6th of January every 

year. On this day Christ was Baptized by St. John the Baptist on Jordan River.  While 

Jesus Christ was being baptized the Holy Spirit appeared with the form of a white Dove 

and while resting on Him God's voice was heard saying: " This is my beloved son, with 

Whom I am well pleased; hear Him". 

There are many Christmas traditions that are celebrated in Greece. 

The most popular ones are the decoration of the Christmas boat, the Calanda, which are 

Greek Christmas carols, Vasilopita, the Greek Christmas treats and the smashing of the 

pomegranate.  

Agios Vasilis (Greek Santa) 

The Saint associated with the giving of gifts in the Eastern Orthodox tradition is 

Saint Basil the Great. His name day is celebrated on January 1st and on this day, 

children receive presents. 



Decorating a Christmas Boat 

Greece has many islands so the islanders decorate a small ship for Christmas. The ship 

symbolizes the travelling into a new life blessed by the Birth of Christ. This custom 

was also used to welcome the sailors that returned from their sea voyages for Christmas. 

Calanda 

The Greek Christmas carols are sung on the morning of Christmas Eve (24th 

December), the morning of New Year’s Eve (31st December) and the morning of the 

Eve of Epiphany (5th of January). The tradition is that children go from door to 

door asking the landlords the question: “Na Ta Poume?” which means: Can we Sing? 

They ask for permission to sing the carols. They sing the carols accompanied by a 

musical instrument, mostly by the triangle and sometimes by drums. After listening to 

the carols, people give the children a small amount of money and sweets. The lyrics of 

the Greek Christmas Carols announce the Birth of Christ and they wish people 

prosperity and good fortune throughout the year. 

Vasilopita  

This is a traditional Greek cake or pie served at midnight on New Year’s Eve to 

celebrate the life of Saint Basil. It’s also served on the New Year’s Day. A coin is 

inserted in the cake or pie and when cut the person who finds the coin is said to be 

granted luck for the rest of the year. According to Greek Christmas traditions every year 

after midnight on New Year’s Eve or on the New Year’s Day, the householder cuts the 

cake in pieces. The first piece cut is for Christ, the second for Virgin Mary and the third 

for the house. Then the rest of the cake is cut in pieces for the members of the family 

by order of age. 

Smashing a Pomegranate 

Pomegranates have been a symbol of good fortune, fertility and prosperity in Greece 

and Greek mythology for thousands of years. During Christmas holidays you will see 

pomegranates displayed as Christmas decorations and hanging on the doors of homes. 



According to Greek Christmas traditions, on New Year’s Eve just after midnight the 

householder stands outside the door and breaks a pomegranate by throwing it on the 

doorstep. The seeds of the fruit that spread on the floor mean happiness and health to 

the family. 

Feasting 

On Christmas Day Greeks in the past ate pork. The last 60 years or so on this special 

occasion Greeks eat a roasted stuffed turkey with potatoes. The traditional sweets of 

this Christmas period are cookies, called Kourabiedes, which are almond biscuits 

covered in icing sugar; and Melomakarona, a walnut biscuit topped with honey.  

December the 23rd  

One of the most celebrated customs of Florina is that of the Bonfire Night. This custom 

is celebrated every year on December the 23rd. On that day, late at night, about 12 

o’clock at midnight fires are lit on every neighbourhood. The biggest bonfire is that of 

the “Heroes” Square. Everyone eats and drinks and has lots of fun. It's one of the most 

special days of the year. Tonia Zioga, F class. 

Vasilopita 

One of the most popular customs in Greece is that of the Vasilopita, which is the New 

Year's Cake. We put a coin in the Vasilapita and the one who finds it in his/her piece, 

will be lucky for the rest of the year. Anastasis Kadrefis, E class 

Vasilopita 

The Vasilopita is a New Year’s custom and it is usually a cake or a pie we eat on the 

New Year’s Day to celebrate the coming of the New Year and St Basil. Fotini Petropoulou, D 

class 

Calanda, the Greek Christmas Carols 

At Christmas we go to the houses and sing the Christmas Carols. By doing this we pick 

goodies, candies, sweets and money. This custom, takes place at Christmas Eve and the 

New Year’s Eve. John Bagios, D class 

 



Camel 

Camel is a custom that takes place on December 31st. It is the most popular custom in 

Kozani. On this day people sing carols in the streets. Children make a spooky ''Camel'' 

figure made out of old clothes. They take their ''Camel'' in the street and people give 

them money. In the evening people have a bonfire party in the central square of the 

town with a lot of music and dancing. Markella Liantzaki, D class  

The Braking of the Pomegranate  

On the 1st of January the landlord takes a pomegranate to church to be blessed by a 

priest. On his return home, he breaks the pomegranate on the doorstep. The 

pomegranate symbolizes good fortune and good luck. If it breaks in many pieces, that 

means that every member of the family will have lots of money in their pockets. Athanasia 

Foulidou, D class 

The New Year’s Cake 

The Greeks love to eat the New Year's Cake. In Greece on the first day of the New 

Year, we cut the New Year's cake. In the cake there is a coin which is called Flouri, 

which symbolizes the fact that Agios Vasilis gave money to poor people in pies.  We 

usually decorate the cake with powdered sugar and Christmas decorations. Vasilis 

Kougioumtzoglou, E class 

Christmas in Austria  

In Austria people have a strange tradition. There is an ugly man called Krampus. He 

finds the naughty children he hits them with a stick and he puts them in a sack. He's the 

helper of Santa Claus. I am glad I don't live in Austria. Dimitris kakkavas, E class 

 

  



And now…some recipes for special treats and occasions 

Rice milk  

Ingredients  

1 lt and 300 ml milk  

1 mug of sugar  

Corn flour  

100 gr of rice  

Procedure  

Boil the milk and then add the rice and the sugar. In the end add the corn flour and mix 

it. Put the mixture in several bowls and then put them in the fridge. Good Appetite! 

Michelle Kazantzidou, E class 

A recipe for a chocolate cake  

Ingredients  

250 gr of butter  

2 cups of sugar  

4 eggs, 1 cup of milk  

 250 gr of flour  

4 tablespoons of cocoa 

 Instructions  

First mix the butter and sugar into a bowl with a spoon. Then drop the eggs and mix all 

the ingredients. After that drop some flour and some milk. Then add the cocoa and mix 

all the ingredients with a spoon. Finally drop the mixture into a cake form and put the 

cake in the oven for 50 minutes. Bake at 180 degrees Celsius. Good Appetite! 

Irene Velidou, E class 

 

 



 

How to make Butter Christmas Cookies  

Ingredients: 1 Cup of salted butter, 1 1/2 cup granulated sugar, 1 large egg, 1 teaspoon 

of Vanilla extract.  

1 cup of flour for all purposes, 1 1/2 teaspoon baking powder, 1 1/2 teaspoon Salt. 

Instructions  

Step 1 

Preheat the oven. Beat the butter and sugar until blended with the mixer. Then add all 

the rest of the ingredients until they're all blended.  

Step 2  

Divide the dough into 4 equal pieces. Rap each piece with plastic wrap and refrigerate 

them for an hour until they become firm enough to roll.  

Step 3  

On a lightly floured surface roll the dough.  

Step 4  

Cut the dough into many pieces and with a cookie cutter give them shape.  

Step 5  

Bake them for 10 to 12 minutes at 150 degrees Celsius.  

When they are cool, ornament them or sprinkle coloured sugar.  

Marilena Grigoriadou, E class  

Christmas Honey Cookies: Melomakarona 

Ingredients for the Syrup 

500 ml water 

800 gr granulated syrup 

150 gr honey 



3 cinnamon sticks 

3 cloves 

½ an orange 

1st Mixture 

400 ml orange juice 

400 ml sunflower oil 

180 ml olive oil 

50 gr icing sugar  

½ teaspoon cloves 

2-3 teaspoons cinnamon 

¼ teaspoon baking soda 

orange zest from 2 oranges 

2nd Mixture 

1kilo of flour for all purposes 

200 gr of semolina, fine 

Preparation 

Mix the ingredients and when ready make the cookies. Bake for 30 minutes. Serve with 

honey and walnuts. Anais Makedon, E class 

 

 

 

  



Οι μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας καλωσορίζουν τα 

Χριστούγεννα  με ζωγραφιές, ποιήματα, κείμενα  και κατασκευές.       

 

Το Ολοήμερο Σχολείο καλωσορίζει τα Χριστούγεννα με Χριστουγεννιάτικες    

ζωγραφιές.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Α΄ τάξη καλωσορίζει τα Χριστούγεννα με ποιήματα, ζωγραφιές και κατασκευές.  
 

 

Τα Χριστούγεννα ήρθαν στην πόλη μας 

ξανά, βγείτε παιδιά τα Κάλαντα να 

πείτε με χαρά, χιόνι, κρύο, παγωνιά, ο 

χειμώνας έχει, μα είναι η καλύτερη 

εποχή γιατί τα Χριστούγεννα και τον 

Άγιο Βασίλη περιμένεις! Ιωάννα Ανδρεάδη, Α΄ 

τάξη 

 

 

 

 

 

 

Ένα χιόνι και ένα φεγγάρι πήγε ο 

κόσμος στον Άρη. Η καρδιά λάμπει 

στον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά 

φτιάχνουν δώρα. Ιωάννα Βόσδου, Α΄ τάξη.  

 

 

Χριστούγεννα έρχονται, πέφτει πυκνά 

το χιόνι τον Αϊ Βασίλη περιμένουμε με 

πάρα πολλά δώρα.  

Χριστούγεννα έρχονται γιορτές 

ευτυχισμένες, δέντρα στολισμένα με 

φωτάκια αναμμένα. Αναστασία, Α΄ τάξη.  

 

Άγιε Βασίλη σ’ αγαπώ πολύ, θέλω να 

σου πω ότι ήμουν καλό παιδί. Παύλος 

Κότσιου, Α΄ τάξη.  

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στη βίγλα. 

Φτιάξαμε χιονάνθρωπο και κάναμε 

χαμό. Στολίσαμε τα δέντρα ήρθαν και 

τα δώρα για όλα τα παιδιά: υγεία και 

χαρά. Σπεύσιππος, Α΄ τάξη 

 

  



Το πρώτο χιόνι ήρθε χθες με              

χιονάνθρωπους και χαρές και πολλά 

δέντρα στολισμένα με φωτάκια 

αναμμένα. Δήμητρα, Α΄ τάξη 

 

 

 

  

 

 

  

Ήρθε ο Αϊ Βασίλης μας έφερε τα 

δώρα έφαγε τον κουραμπιέ του 

χρόνου τα λέμε τώρα. Αγάπη Α΄ τάξη 



  



       Τα παιδιά της Β΄ τάξης καλωσορίζουν τα Χριστούγεννα με ζωγραφιές.

 

 

 

 

 

 

 

 



            Τα παιδιά της Γ΄ τάξης καλωσορίζουν τα Χριστούγεννα με ζωγραφιές.

 

 

 

  



Οι μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης γράφουν  για τα Χριστούγεννα στην 

Ελληνική γλώσσα.

 

Τα Χριστούγεννα 

Τα Χριστούγεννα ξυπνάω πρωί πρωί 

και φωνάζω δυνατά: «Ελευθερία 

Ξύπνα! Ήρθαν τα δώρα!» Γιώργος Ταρτόρας, 

Γ΄ τάξη  

Τα Χριστούγεννα 

Την παραμονή των Χριστουγέννων 

φτιάχνουμε κεκάκια και τα βάζουμε 

μαζί με γάλα στο δέντρο. Το πρωί όταν 

ξυπνάω και βλέπω τα δώρα φωνάζω τα 

αδέρφια μου να ξυπνήσουν και όλοι 

μαζί παίζουμε με τα παιχνίδια μας. Έλενα 

Ταρτόρα, Γ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα 

Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν γιατί 

στολίζουμε το δέντρο, λέμε τα Κάλαντα 

και όλοι λένε «Καλά Χριστούγεννα». 

Μου αρέσει να έχω ένα τζάκι και μια 

κόκκινη κουβέρτα και να πίνω τσάι και 

να κοιμάμαι  κοντά στο τζάκι. Όταν 

ξυπνάω να πίνω πάλι τσάι και να βλέπω 

τηλεόραση. Στέλλα Σπάχο, Γ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

Χριστούγεννα  

Ήρθαν τα Χριστούγεννα ξανά με τα 

δέντρα και τα δώρα τα πολλά. Ψάλλουν 

όλα τα αγγελούδια, όμορφα  γλυκά 

τραγούδια.    

Χαίρομαι γλυκά κι εγώ, γελαστά 

χοροπηδώ. Σήμερα κι εγώ γιορτάζω και 

γιορτινά βάζω. (αγνώστου ποιητή) Γιάννης 

Μπάγιος, Δ΄ τάξη 

 

Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν γιατί 

μαζευόμαστε όλοι οι συγγενείς και 

καθόμαστε να φάμε  μαζί στο γιορτινό 

τραπέζι. Μαρία Χατζή, Δ΄ τάξη 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Χριστούγεννα 

Τα Χριστούγεννα είναι μια ξεχωριστή 

εποχή. Είναι μία από τις πιο δημοφιλής 

γιορτές. Μου αρέσουν που στολίζουμε 

δέντρο κι φτιάχνουμε κουραμπιέδες. 

Μαρία Σπάρταλη, Δ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα οι Έλληνες 

γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού. 

Την ημέρα των Χριστουγέννων δεν 

έχουν τα παιδιά σχολείο ούτε οι 

μεγάλοι δουλειά. Το βράδυ της 23ης 

Δεκεμβρίου, οι άνθρωποι ανάβουν 

φωτιές στις πλατείες. Το κάνουν αυτό 

για να ζεστάνουν τον μικρό Χριστό. 

Ερμιόνη Παπούλια, Δ΄ τάξη 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα στολίζουμε το δέντρο 

και ανταλλάσσουμε δώρα όλοι μαζί. 

Κάθομαι στον καναπέ και βλέπω να 

χιονίζει έξω από το παράθυρο.  Στέφανος 

Βοζινίδης, Δ΄ τάξη. 

Χριστούγεννα  

Το δέντρο, το πράσινο στόλισαν με 

κόκκινα χρυσά στολίδια και ο μπαμπάς 

και η μαμά λένε τραγούδια.  

Τα παιδιά σαν αγγελούδια με χαρές και 

με τραγούδια περιμένουν δώρα από τον 

Αϊ Βασίλη.  

Αϊ Βασίλη θα σου δώσουμε 

μελομακάρονα πολλά και τσάι  σε 

περιμένει με άχνη και με μέλι.  

Τα Χριστούγεννα στη φάτνη με αγάπη 

οι τρεις Μάγοι φέρνουν δώρα Σμύρνα 

και Λιβάνι για το χρυσό μωράκι. 

Παρασκευή Μποζινοπούλου, Δ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα σαν έρθουν οι 

καμπάνες θα αντηχούν, τα παιδιά θα 

βγουν στους δρόμους και τα Κάλαντα 

θα πουν.  

Αϊ Βασίλη αγαπημένε σαν θα  ̓ρθεις στη 

γειτονιά δώρα και χαρά να φέρεις σε 

όλα τα μικρά παιδιά.  

Πέρνα και από το δικό μου σπίτι, απ' το 

τζάκι μέσα μπες, πρόσεχε που θα 

πατήσεις είναι εκεί ο κουραμπιές. 

Μαρκέλλα Λίαντζάκη, Δ' τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Χριστούγεννα 

Με χαρά ζητούν όλα τα παιδιά τα 

Χριστούγεννα να έρθουν και πάλι. 

Καλά Χριστούγεννα, Καλές Γιορτές, 

Χρόνια Πολλά! Απόστολος Καραστέργιος, Δ΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα, συνήθως εγώ και η 

οικογένειά μου κάνουμε ένα 

οικογενειακό τραπέζι. Τρώμε, γελάμε, 

πίνουμε και γιορτάζουμε τα 

Χριστούγεννα, όπως όλοι οι Έλληνες. 

Παυλίνα Τσίλεμανη, Ε΄ τάξη  



Τα Χριστούγεννα 

Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν πολύ. 

Ανυπομονώ να έρθουν, όπως και η 

Πρωτοχρονιά για να ανοίξω τα δώρα 

μου. Επίσης μου αρέσει που από το 

μπαλκόνι μου βλέπω τα δέντρα 

χιονισμένα. Ιωάννα Στάμου, Ε' τάξη 

Καλώς μας ήρθατε Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα πηγαίνω μαζί με την 

αδελφή μου να πούμε τα Κάλαντα. 

Νιώθω πολύ χαρούμενη όταν 

στολίζουμε το δέντρο μαζί με τη μαμά. 

Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα με 

περιμένουν δώρα. Στο 

Χριστουγεννιάτικο δείπνο έρχονται τα 

ξαδέρφια μου και κοιμούνται στο σπίτι 

μας και όλη η οικογένεια κάνουμε 

ανταλλαγή δώρων. Τα Χριστούγεννα 

περνάω τέλεια. Αθηνά Χατζή, Ε' τάξη 

Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις 

καλύτερες γιορτές του χρόνου. Μου 

αρέσουν γιατί στολίζουμε το δέντρο 

όλη η οικογένεια μαζί. Εγώ και η 

οικογένειά μου πηγαίνουμε επίσης 

εκδρομές τα Χριστούγεννα και πάντα 

περνάμε υπέροχα. Καλά Χριστούγεννα.  

Μαρία Τσιλεμάνη, Ε΄ τάξη 

 

 

 

 

Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο όμορφη 

γιορτή. Στολίζουμε το δέντρο και 

περνάμε ωραίες στιγμές μαζί με τις 

οικογένειες μας. Στο τέλος της χρονιάς 

κόβουμε Βασιλόπιτα για να δούμε 

ποιος θα κερδίσει το φλουρί. Ζωή Σβάρνα, 

Μελίνα Τσούσα, Ε' τάξη  

Τι μου αρέσει στα Χριστούγεννα  

 Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν για 

πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι 

το δέντρο που στολίζουμε ακούγοντας 

τραγούδια και τα δώρα της 

Πρωτοχρονιάς καθώς και τα παιχνίδια 

στο χιόνι. Μου αρέσουν οι 

Χριστουγεννιάτικες διακοπές, γιατί 

παίζω με τους φίλους μου στο χιόνι και 

πάω στο χωριό που έχει πάντα το 

διπλάσιο χιόνι από εδώ. Διασκεδάζω 

όσο μπορώ. Αγγελική  Στόιτση, Ε' τάξη  

Τα Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη 

μου  γιορτή. Κλείνουν τα σχολεία και 

συναντιέμαι με τα ξαδέρφια μου, τον 

παππού και τη γιαγιά. Τα Χριστούγεννα 

έρχεται και ο Άγιος Βασίλης και μας 

φέρνει δώρα. Είναι η καλύτερη γιορτή. 

Λιλιάννα Ξενίδου, Ε' τάξη   

 

 

 



Τα φετινά Χριστούγεννα  

Τα Χριστούγεννα πέρσι και πρόπερσι 

ήταν περίεργα. Φοβόμασταν τον 

κόβιντ. Φέτος δεν το κάνουμε αυτό 

γιατί πέρασε η δύσκολη περίοδος. Τα 

φετινά Χριστούγεννα θα είμαστε 

χαλαρά. Φέτος ο Άγιος Βασίλης θα 

φέρει τα δώρα χωρίς φόβο. Θα 

γιορτάσουμε την αλλαγή του χρόνου  

και την Πρωτοχρονιά. Το 

χρειαζόμαστε. Έτσι ελπίζω να 

περάσουν οι γιορτές. Καλές γιορτές σε 

όλους. Βασίλης Κουγιουμτζόγλου, Ε' τάξη 

Τα Χριστούγεννα 

Τα Χριστούγεννα  στολίζουμε το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο και την 

προπαραμονή στη Φλώρινα έχουμε το 

έθιμο των Φωτιών. Ανάβουμε φωτιές 

στις γειτονιές, τρώμε  φασολάδα και 

χορεύουμε δίπλα στη φωτιά. Μιχαέλα 

Καζαντζίδου, Ε΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα  

Τον χειμώνα στη Φλώρινα χιονίζει 

ασταμάτητα. Όταν έρχονται τα 

Χριστούγεννα έχουμε δυο βδομάδες 

διακοπές. Στη Φλώρινα, όλοι στολίζουν 

τα σπίτια τους, το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο και τα μπαλκόνια τους. Στα 

κάγκελα βάζουν φωτάκια. Τα παιδιά 

τραγουδάνε τα αγαπημένα τους 

Κάλαντα. Κάτι που αγαπώ κι εγώ πάρα 

πολύ. Πηνελόπη Μουρατίδου, Ε΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα 

Τα Χριστούγεννα τα παιδιά περιμένουν 

τον Άγιο Βασίλη να τους φέρει δώρα, 

φτιάχνουν χιονάνθρωπους, παίζουν 

χιονοπόλεμο και είναι χαρούμενα. 

Βαλέρια Μίσκα, Ε΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα 

Τα Χριστούγεννα στολίζουμε δέντρο 

και λέμε τα Κάλαντα. Μας αρέσει να 

πάμε βόλτες στη χιονισμένη πόλη και 

να βλέπουμε το τεράστιο στολισμένο 

δέντρο στην πλατεία. Επίσης μας 

αρέσει να κάνουμε βόλτες με το 

τρενάκι του δήμου που μας πάει γύρω 

από το Νέο Πάρκο και στο Πεζόδρομο. 

Αναστασία Νικολοπούλου, Κάρμεν Ροντρίγκεθ Νοριέγκα,   

Ε΄ τάξη. 

Τα Χριστούγεννα  

Ο χειμώνας μας αρέσει γιατί έρχονται 

τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα 

στολίζουμε δέντρο και τρώμε 

μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Όταν 

έρχονται τα Χριστούγεννα χιονίζει. 

Παίζουμε χιονοπόλεμο και περνάμε 

καλά. Έντι Καρασάλι, Γιώργος Τόρκος Ε΄ τάξη 

Τα Χριστούγεννα 

Αυτά τα Χριστούγεννα θα πάμε στην 

Ιταλία σε συγγενείς. Είναι πολύ όμορφα 

τα Χριστούγεννα στην Ιταλία. Εκεί ζει 

και μια καλή μου φίλη και χαίρομαι που 

θα περάσουμε τα Χριστούγεννα μαζί. 

Εμμανουέλα Λίκα, Στ΄ τάξη 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία: ομαδική προσπάθεια μαθητριών της Στ΄ τάξης   

                            

                         Τα Χαμένα Δώρα του Αγίου Βασίλη 

Μια φορά και έναν καιρό την παραμονή των Χριστουγέννων ο Αϊ Βασίλης ανακάλυψε 

πως δεν ήταν όλα τα δώρα των παιδιών έτοιμα όπως νόμιζε. Κάθισε και σκέφτηκε πως 

θα προλάβει τη τελική προθεσμία. Στεναχωρημένος όπως ήταν του ήρθε μια ιδέα. Να 

ζητήσει τη βοήθεια των χωρικών. Οι χωρικοί τον βοήθησαν με χαρά και το ίδιο βράδυ 

όλα ήταν έτοιμα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο Αϊ Βασίλης φόρτωσε τα δώρα στο έλκηθρο 

και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τα σπίτια των παιδιών. Κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού αντιλήφθηκε πως όλα τα δώρα είχαν χαθεί. Προσγείωσε το έλκηθρο 

λυπημένος και αποφάσισε να γυρίσει πίσω για να ψάξει να τα βρει. Έψαχνε πολλές 

ώρες και δεν βρήκε τίποτα. Φοβήθηκε πως θα ξημερώσει και δεν θα προλάβει να τα 

μοιράσει. Για καλή του τύχη όμως κάποιος τα βρήκε και όταν τον είδε να ψάχνει του 

τα έδωσε. Ο Άγιος Βασίλης για να τον ευχαριστήσει τον πήρε μαζί του στο έλκηθρο 

για να τα μοιράσουν μαζί. Το άλλο πρωί όταν όλα τα παιδιά του κόσμου ξύπνησαν 

βρήκαν τα δώρα κάτω από τα δέντρα τους. Ο Άγιος Βασίλης ήταν ευτυχισμένος που 

κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή του και κάθισε στην πολυθρόνα του να 

ξεκουραστεί και αποκοιμήθηκε. Βαλεντίνη Ατματζίδου, Λυδία Γεωργίου, Χριστίνα Γιώσκου, Τόνια Ζιώγα, 

Κατερίνα Ιωαννίδου, Μαρίλια Κέκελη και Μαριάννα Παπά, Στ’ τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης ζωγραφίζουν και γράφουν  για τα 

Χριστούγεννα στην Αγγλική γλώσσα. 

 

 

                                                            Γ΄ τάξη 



  

   



  

Christmas

On Christmas Eve children put milk and 

biscuits under the tree. Santa comes and 

puts presents under it. He eats the 

biscuits and drinks the milk.  

In the morning children open their 

presents and play with the toys. Hermione 

Papoulia, D class 

At Christmas we decorate a boat or a 

Christmas tree. We put Christmas cards 

for Santa Claus under the Christmas 

tree. Children sing carols from door to 

door on Christmas Eve and on the 23rd 

of December at midnight, we light a big 

bonfire. On Christmas Eve, Santa Claus 

puts presents under the tree. In the 

morning we open our presents. Then 

our family comes to our house and we 

have lunch. For dessert we have 

melomakarona. I love Christmas! 

Hermione Papoulia, D class 

At Christmas we decorate the Christmas 

tree and we put presents under it. We 

always send Christmas cards and we 

always sing carols. Every year my 

brothers and I write a letter to Santa 

Claus telling him that we were very 

good boys. Then we take the letter to the 

post office and send it to the North Pole.  

When Santa reads our letter, we have 

our presents under the Christmas Tree. 

Joseph Tsiolakis, D class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



At Christmas we make Melomakarona, 

Kourabiedes and we write Christmas 

Cards. We decorate the Christmas tree 

and the house, we sing Carols, we write  

letters to Santa and on Christmas Day 

we open our presents. Anna Koidou, D class 

At Christmas we decorate our house 

and the Christmas tree. We write letters 

to Santa about our presents. We put a 

Christmas stocking near the tree and 

some candies. On the 24th of December 

we sing Carols. On Christmas Day our 

presents are under the tree. We eat roast 

turkey and we bake a cake. Pelagia 

Kostopoulou, D class 

At Christmas we play with the snow and 

sometimes we write Christmas cards. 

Every morning we eat Melomakarona 

and play board games. In the evening 

before the New Year's Day, we wait for 

Santa Claus. The next morning we open 

our presents. I love Christmas. Zoe Abdikou, 

D class  

At Christmas we decorate Christmas 

trees and our houses. The children sing 

Christmas carols and we often send 

Christmas cards. On Christmas Eve 

they sing Christmas carols from door to 

door and people give them money and 

sweets. We usually visit our grandfather 

and grandmother at Christmas and we 

always open our presents. Frideriki, 

Papaioannou, D class  

At Christmas, we decorate the 

Christmas tree. We eat Melomakarona, 

Kourabiedes and Turkey. Santa Claus 

brings us our presents. Alexandros Messinis, D 

class.  

At Christmas, I make and send 

Christmas cards. We decorate a 

Christmas tree and open our presents. 

This year I want Santa to bring me a 

watch, so I have a surprise for him. I 

always make cookies and sometimes I 

play with my brother at Christmas 

because we don't go to school. Eugenia 

Mainou, D class 

At Christmas we  make Christmas cards 

and we decorate a Christmas tree. We 

eat roast Turkey.  We buy candy, 

goodies and presents with our mother 

and father. We are very happy at 

Christmas. Vasiliki Iliopoulou, D class  

At Christmas we always decorate a 

Christmas tree. We put Christmas 

ornaments and lights on the tree. On top 

of it we usually put a Christmas star. We 

put presents under it and we often open 

them on New Year's Day. Children 

sometimes sing carols on Christmas 

Eve and on the New Year's Eve. Nicholas 

Batzios, D class  

 

 

 

 

 

 



Christmas is the most beautiful holiday 

of the year. At Christmas we send 

Christmas cards, we decorate a 

Christmas tree and sing carols. We 

always put presents under the Christmas 

tree and we often  make and eat roast 

turkey. We go to the shops and we buy 

ornaments and gifts. We go to the 

central square to see the lighting of the 

the Christmas tree. We write a letter to 

Santa Claus and we spend time with our 

families. We eat sweets and we wear 

Christmas hats and caps.Athanasia Foulidou, D 

class   

At Christmas we decorate a Christmas 

tree and sing carols.We eat candies and 

open our  presents. We send Christmas 

cards to our friends. We always wait for 

Santa Claus to come to our house and 

put under the tree many gifts. We never 

forget to write a letter to Santa Claus. 

We often  get togheter with family and 

friends and sometimes we play with 

many toys and make a cake. Christmas 

is my favourite season. Christiana Gioganou, D 

class  

At Christmas we go to our village and 

spend time there. We wait for Santa 

Claus to put our presents under the 

Christmas tree. On Christmas Eve we 

sing Christmas Carols and play with the 

snow. Fotini Petropoulou, D class  

At Christmas we always decorate the 

Christmas tree and we often send 

Christmas cards. We sing carols and 

Santa Claus always brings presents and 

we open them.  For dinner we eat turkey 

with potatoes and for desert chocolate, 

strawberry or banana cake. John Bagios, D 

class  

At Christmas we decorate a Christmas 

tree. We write cards, eat roast turkey 

and we open our presents. Stefanos Vozinidis, 

D class 

At Christmas we open our presents and 

we eat Melomakarona. We sing carols 

and we never send cards. Maria Spartali, D 

class  

  



At Christmas we decorate the house and 

the Christmas tree. My friends and I go 

to Christmas parties. We write a letter 

to Santa Claus and ask for a present. Aliki 

Mavrou, D class 

Christmas 

On Christmas we decorate a Christmas 

tree or a Boat. On Christmas Eve we 

sing carols. On Christmas Day we eat 

with our family and friends and we eat 

a lot of desserts like Christmas pudding, 

Melomakarona and Kourabiedes. We 

always make Christmas cards for our 

friends and give presents. I love 

Christmas. Stathis Papoulias, D class 

Christmas 

At Christmas we sing carols and on the 

New Year's Day we make a cake. At 

Christmas Santa brings us presents 

under the tree and on Christmas Day, 

we open our presents. Elia Madarou, D class 

Christmas 

At Christmas we sing Christmas carols. 

On the 23rd of December we make 

Melomakarona and we go to the 

bonfires. On Christmas Day we open 

the presents that Santa Claus brings us. 

In the evening we eat sausages and pork 

meat. Sophia Koidou, D class. 

At Christmas we decorate a Christmas 

tree and the house. We send Christmas 

cards to friends and family. We always 

eat pork and all the family comes 

together. We never open our presents on 

Christmas Day and sometimes we sing 

carols. John Fotiadis, D class  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Winter in Florina is magical. It's very 

cold and it usually snows. On December 

the 23rd there are bonfires around the 

town. People light up the bonfires at 

midnight. Everyone is happy and has 

fun. Christmas in Florina is fantastic. 

Everything is white with snow. There 

are beautiful decorations everywhere. 

It's very cold but people in Florina are 

warm and friendly. Christos, E class



Greek Christmas                                              Christmas

Christmas is considered to be one of the 

biggest religious holidays in Greece. 

All over the country, children go from 

door to door to sing carols on Christmas 

Eve. On December the 23rd in my town, 

Florina at 12:00 o'clock midnight 

people light bonfires to warm little 

Jesus and to announce to the world the 

birth of Christ. In the central square of 

the city a huge Christmas tree is 

decorated every year and there are also 

beautiful wooden houses that sell 

homemade products and Christmas 

ornaments. Lina Tsombanou, F class 

Christmas  

Before Christmas we decorate the 

Christmas tree. On Christmas Day we 

go to the church. At Christmas my sister 

I like Christmas because I will be in 

Italy. In Italy, Christmas time is really 

beautiful and the Christmas tree there is 

really big and wonderful. I have 

relatives living there and my best friend 

too. I Will be celebrating Christmas 

with her and my family. Emmanuela Lika F 

class.  

 

 

 

 

 

   

 

 

has her birthday and I like playing with 

her. I love Christmas with the sweets, 

the turkey and the presents. Chris Iliopoulos, 

F class 

Christmas is Here  

Christmas symbolizes the birth of 

Christ. We decorate the house and the 

tree with ornaments and garlands. At 

Christmas we also sing carols. We also 

light up the fireplace and drink hot 

chocolate. Every New Year's Day St 

Basil comes and gives us gifts and 

presents. On New Year's Day we eat 

Turkey and bake a pie. Ioanna Petridou, F class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Why I like Christmas  

I like Christmas because my family and 

I have a huge feast at my grandmother's 

place or at my place. My grandma 

always makes a cake called Vasilopita, 

Melomakarona and Kourabiedes. I 

don't eat many Melomakarona because 

I'm allergic to nuts, but I eat a lot of 

Kourabiedes. I receive a lot of presents 

from Santa Claus, from my mother and 

my grandmother.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My family and I are all happy, nice and 

friendly at Christmas. The magic of 

Christmas makes all the people laugh.  

That's why I like Christmas. Theodoros 

Gialamas, F class 

Christmas 

I feel very good about Christmas. It's 

my favourite season. We decorate the 

Christmas tree and our houses. My 

mood is very good because outside it' s 

winter and it's snowing. We go outside 

and play snow fights. We also eat 

Melomakarona. Chris Ioannidis, F class 

Christmas 

I feel happy at Christmas and I like that 

everything is green, red and gold. We 

wear new and beautiful clothes on the 

New Year’s Day and we get presents. 

I’m looking forward for the New Year. 

Michael Giangos, F class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



And Now…Some Music written by Paschalia Derala, F class, along with a                                              

traditional Christmas Song 

 

 

 

O Christmas Tree 

O Christmas tree, O Christmas tree 

Thy leaves are so unchanging 

O Christmas tree, O Christmas tree 

Thy leaves are so unchanging 

Not only green when summer's here 

But also when it's cold and drear 

O Christmas tree, O Christmas tree 

Thy leaves are so unchanging 

O Christmas tree, O Christmas tree 

Such pleasure do you bring me 

O Christmas tree, O Christmas tree 

Such pleasure do you bring me 

Oh, every year this Christmas tree 

Brings to us such joy and glee 

O Christmas tree, O Christmas tree 

Such pleasure do you bring me 

Sleep in heavenly 

Sleep in heavenly 

O Christmas tree, O Christmas tree 

Oh, ever green unchanging 

A symbol of good will and love 

You'll ever be unchanging 

Each shining light, each silver bell 

No other light spreads cheer so well 

O Christmas tree, O Christmas tree 

You'll ever be unchanging 

Yeah, ooh... 

                                         

 

 

 

 

 

 



 

                                       Frohe Weihnachten! 

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης στο τελευταία μάθημα των Γερμανικών πριν τις διακοπές των 

Χριστουγέννων πέρασαν δημιουργικά την ώρα τους φτιάχνοντας Χριστουγεννιάτικες 

κάρτες. 

 

 

  



                 Ο Στολισμός του  Χριστουγεννιάτικου Δέντρου  

                        του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 

Τα παιδιά του Ολοήμερο Σχολείου στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του 

σχολείου μας. 

 

  



  



      Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του 6ου Δημοτικού Σχολείου             

                                               Τα Κάλαντα στο Σχολείο 

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης στις 20 Δεκεμβρίου  του 2022, τραγούδησαν τα Κάλαντα στη 

Διευθύντρια του Σχολείου μας κυρία Ευγενία Γάκη, αντάλλαξαν ευχές και της δώρισαν 

χειροποίητες Χριστουγεννιάτικες Κάρτες και έναν Άγιο Βασίλη. Η κυρία Γάκη τους 

κέρασε γλυκά. 

 

 

  



 

  



                                                              Α΄ τάξη 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης τραγούδησαν τα κάλαντα στη διευθύντρια κυρία Ευγενία 

Γάκη και εκείνη τα κέρασε. Στη συνέχεια στόλισαν με χαρά και τραγούδια όλοι μαζί 

το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της τάξης τους. 

  



  



 

 

  



                                                     Make a Wish 

Τα παιδιά της Α΄ τάξης συμμετείχαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου στο 

πρόγραμμα Make a Wish και έβαλαν τα δικά τους αστεράκια στο Χριστουγεννιάτικο 

Δέντρο του σχολείου. 

 



                                                            Β΄ τάξη  

Στο μάθημα της γλώσσας, οι μαθητές της Β΄ τάξης οργάνωσαν ένα διαθεματικό 

διδακτικό σενάριο σχετικά με τον ρόλο και την προσφορά του Αγίου Βασίλη. 

Ασχολήθηκαν με την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του και τον ζωγράφισαν. Στη 

συνέχεια έγραψαν ο καθένας από ένα γράμμα για τον Άγιο Βασίλη με τα δώρα που 

επιθυμούν να τους φέρει, έγραψαν τις διευθύνσεις τους στους φακέλους και πήγαν στο 

ταχυδρομείο της πόλης το πρωί της 20ης Δεκεμβρίου 2022  για να τα ρίξουν μέσα στο 

ειδικό γραμματοκιβώτιο του Αγίου Βασίλη.                                                           

 

                          

  



 

  



                                                Δράση: Φαγητό για όλους 

Το σχολείο μας συμμετείχε στη δράση «Φαγητό για Όλους». Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε 

τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για την άμεση ανταπόκριση στο 

κάλεσμα. 

  



                                          Επίσκεψη στο ΚΗΦΗ Φλώρινας 

Στις 20 Δεκεμβρίου του 2022 οι μαθητές/τριες του Ολοήμερου Σχολείου μετά από 

πρόσκληση επισκέφτηκαν το ΚΗΦΗ Φλώρινας (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων) για να πουν τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα.  



                                               Η  Β΄ και Δ1 τάξη 

Οι μαθητές της Β΄ τάξης και  του Δ1 τμήματος της Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν στις 23 

Δεκεμβρίου του 2022 το Δημαρχείο Φλώρινας.  Οι μαθητές συνομίλησαν με τον 

πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Μιχάλη Χατζή  για τη χρησιμότητα των 

υπηρεσιών του δημαρχείου και για το ιστορικό κτίριο όπου στεγάζεται το Δημαρχείο. 

Στη συνέχεια με τη συνοδεία Τριγώνων, τραγούδησαν τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα 

στον δήμαρχο κύριο Βασίλη Γιαννάκη και στους υπαλλήλους του Δημαρχείου.  Μέσα 

σε γιορτινό κλίμα δέχτηκαν Χριστουγεννιάτικα κεράσματα και αντάλλαξαν με όλους 

ευχές.   



                                Η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Σχολείου 

Στις 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στους χώρους του σχολείου μας η 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε φέτος από το Ολοήμερο Σχολείο. Τη 

γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους, η κυρία Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Διευθύντρια 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φλώρινας και οι γονείς των μαθητών/τριων. 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



                                 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                      Χρόνια   Πολλά!       

                                           

                                              Θα επιστρέψουμε σύντομα 

      

                                                     με το  5ο Φυλλο                                                                   

                                                           

                                                   της εφημερίδας μας.                                                         
                                                                                                               

                                                                                                      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


