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Ζνα περιοδικό για τθ ΣΧΟΛΙΚΘ ΗΩΘ, τθν ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, τισ ΕΓΑΣΙΕΣ μασ και τθν ΤΕΧΝΘ! 

 

 
Αλζξανδροσ Μαρίνθσ 

 

Σασ ευχόμαςτε χαροφμενεσ γιορτζσ!!! 
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Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ 

  

 

Πλοι γιορτάηουν 
 

Κοίτα τον χιονάνκρωπο 
Που κάκεται 

Μζςα ςτον χιονιά 
Σα αςτζρια λαμποκοποφν 

Όλοι γιορτάηουν μαηί 
Μα αυτό που δεν ξζρει κανείσ 

Είναι ότι κι ο χιονάνκρωποσ 
Γιορτάηει με αςτζρια και πουλιά! 
Κι όπωσ λζει, φυςικά, και το ρθτό: 
Όλοι γιορτάηουν τα Χριςτοφγεννα! 

 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
 

 

 
 

Χριςτοφγεννα 

 
Όξω πζφτει αδιάκοπα και πυκνό το χιόνι, 

κρφα και καταςκότεινθ κι αγριωπι θ νυχτιά. 
Είναι θ ςτζγθ ολόλευκθ, γζρνουν άςπροι κλϊνοι, 

μεσ το τηάκι απόμερα ξεψυχά θ φωτιά. 
Σρζμει ςτα εικονίςματα το καντιλι πλάγι 

και φωτάει ςτθ ςκυκρωπι, ςτθ καμπι εμορφιά. 
 

Να θ φάτνθ, οι άγγελοι κι ο Χριςτόσ κι οι Μάγοι 
και το αςτζρι ολόλαμπρο μεσ ςτθ ςυννεφιά! 

Κι οι ποιμζνεσ, που ζρχονται γφρω από τθ ςτάνθ 
κι θ μθτζρα του Χριςτοφ ςτο Χριςτό μπροςτά 

Σο μικρό το εικόνιςμα όλ’ αυτά τα φτάνει, 
μαηεμζνα όλα μαηί και ςφιχτά-ςφιχτά. 

 
Πζφτει ακόμθ αδιάκοπο κι άφκονο το χιόνι, 

όλα ξθμερϊνονται μ’ άςπρθ φορεςιά 
ςτον αγζρα αντιλαλοφν του ςθμάντρου οι ςτόνοι, 

κάταςπρθ, γιορτάςιμθ λάμπει θ εκκλθςιά. 
 

Τζλλοσ Άγρασ 
 

Επιλογι: Ιωακείμ Σαρακίνθσ 
 
Ρθγι:http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/tellos_agras_poems.htm 

 

 
 

Θ Γζννθςθ  
ζργο του Φϊτθ Κόντογλου 

 

 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/tellos_agras_poems.htm
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Διαφορετικά Χριςτοφγεννα 
 
Χριςτοφγεννα! Κάκε χρόνο περιμζνουμε πϊσ και πϊσ να ζρκουν τα Χριςτοφγεννα! Μετράμε τισ μζρεσ, 
κάνουμε ςχζδια για το πϊσ κα περάςουμε αυτζσ τισ μζρεσ. Μζρεσ ξζγνοιαςτεσ, μζρεσ διακοπϊν, μζρεσ 
χαράσ και παιχνιδιοφ.  
 
Κάκε χρόνο τισ μζρεσ αυτζσ βριςκόμαςτε όλθ θ οικογζνεια ςτο Χριςτουγεννιάτικο και το Πρωτοχρονιάτικο 
τραπζηι, ανταλλάςουμε ευχζσ και δϊρα και περνάμε υπζροχα. Επίςθσ, πάμε με τθν οικογζνεια ςτθν 
εκκλθςία, λζμε τα κάλαντα με τουσ φίλουσ και ςυμμετζχουμε ςτο μοναδικό ζκιμο τθσ περιοχισ μασ το 
άναμμα των Φωτιϊν. Για τισ Φωτιζσ κάκε χρόνο πλικοσ κόςμου επιςκζπτεται τθν πόλθ μασ.  
 
Και κάτι πολφ ςθμαντικό! Οι ατζλειωτεσ ϊρεσ χιονοπόλεμου με τουσ φίλουσ κι οι ςυχνζσ επιςκζψεισ ςτο 
χιονοδρομικό κζντρο τθσ Βίγλασ. Επίςθσ, κάποιεσ χρονιζσ, όπωσ τθν προπζρςινθ, περνοφςαμε τισ διακοπζσ 
των Χριςτουγζννων ςτθν Γερμανία επιςκεπτόμενοι εκεί τουσ ςυγγενείσ μασ. Τπζροχεσ διακοπζσ!  
 
Όμωσ, φζτοσ...; Φζτοσ τα Χριςτοφγεννα κα είναι τελείωσ διαφορετικά! Χωρίσ μεγάλα οικογενειακά 
τραπζηια. Οι οικογζνειεσ κα γιορτάςουν χωριςτά… Χωρίσ εκκλθςιαςμοφσ, χωρίσ κάλαντα, χωρίσ φωτιζσ, 
χωρίσ ταξίδια, χωρίσ χιονοπόλεμο και από ότι φαίνεται και… χωρίσ χιόνι!!! 
 
Κι όλα αυτά εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του covid 19, που εδϊ και 10 μινεσ ταλαιπωρεί όλο τον κόςμο. 
Δυςτυχϊσ, δεν ζχουμε άλλθ επιλογι από το να κάνουμε υπομονι και να υπακοφςουμε ςε αυτά που μασ 
ςυμβουλεφουν οι ειδικοί, όπωσ άλλωςτε κάναμε και το Πάςχα. 
 
Ασ κρατιςουμε ηεςτι τθν φλόγα των Χριςτουγζννων ςτισ καρδιζσ μασ με τθν ευχι ςφντομα να 
επανζλκουμε ςτθν κανονικι μασ ηωι και τα επόμενα Χριςτοφγεννα να τα γιορτάςουμε όπωσ αρμόηει και 
αυτό που ηοφμε τϊρα να είναι μια κακι ανάμνθςθ. 

ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ! 
ΚΑΛΑ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 

ΚΑΛΘ ΧΟΝΙΑ! 

 
Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 
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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 

                 ΆΧΟΝΤΑΣ 
  Ο καλόσ ο άρχοντασ νφχτα Χριςτουγζννων που το 
χιόνι ζπεφτε ζξω δυνατά. Είδε ζναν άνκρωπο να 
μαηεφει ξφλα μεσ ςτο κρφο το πολφ και ςτθν 
παγωνιά. Πιγε και τον ρϊτθςε: «Άνκρωπε, ποιοσ 
είςαι, τι γυρεφεισ τθ νφχτα μζςα ςτον χιονιά; 
ιμερα Χριςτοφγεννα χαίρεται όλθ θ πλάςθ κάκε 
ανκρϊπινθ ψυχι πρζπει να γιορτάηει». 
 
                ΦΤΩΧΠΣ 
«Είμαι εγϊ πολφ φτωχόσ, ςπίτι πια δεν ζχω, για 
ςπιτάκι μονάχα μία καλφβα ζχω. Μεσ ςτο κρφο το 
πολφ ξφλα εγϊ μαηεφω. Με φυςάει ο άνεμοσ κι 
απ’ το κρφο τρζμω».  
 
                 ΆΧΟΝΤΑΣ 
«Ζλα εδϊ ςτο ςπίτι μου, ζλα να κακίςεισ δίπλα 
εκεί ςτο τηάκι μου για να ηεςτακείσ. ιμερα 
Χριςτοφγεννα όλοι μεσ ςτο ςπίτι και γιορτάηουν το 
Χριςτό τοφτθ τθν βράδια».  

 
Ζλενα Μοφλελθ 

 

Φωτογραφία: 
Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 

 

 
Τα φετινά Χριςτοφγεννα δεν κα είναι όπωσ τα άλλα 

 
ίγουρα τα καλφτερα Χριςτοφγεννα δεν κα είναι τα φετινά… λόγω του κορωνοϊοφ. Κυρίωσ, επειδι δεν κα 
μπορζςουμε να δοφμε τουσ ςυγγενείσ μασ και να περάςουμε τα Χριςτοφγεννα μαηί τουσ. Επίςθσ, δεν κα 
μπορζςουμε να ποφμε τα κάλαντα με τουσ φίλουσ μασ, οφτε να βρεκοφμε ζξω να παίξουμε χιονοπόλεμο. 
Ακόμθ, δεν κα μπορζςουμε να βρεκοφμε ςτα ςπίτια των φίλων μασ να παίξουμε. Εξαιτίασ του κορωνοϊοφ 
δεν κα μπορζςουμε να πάμε και ςτισ Φωτιζσ, που είναι μια γιορτι που μου αρζςει πολφ και δεν κα γίνει 
φζτοσ.  
 
Άλλοσ ζνασ λόγοσ που τα φετινά Χριςτοφγεννα δεν κα είναι τόςο ωραία είναι που δεν κα μπορζςουμε να 
κόψουμε τθν βαςιλόπιτα μετά τθν αλλαγι τθσ χρονιάσ μαηί με όλουσ τουσ ςυγγενείσ κι αγαπθμζνουσ μασ. 
 
Μακάρι να είναι καλφτερα τα επόμενα Χριςτοφγεννα! Ελπίηω να είμαςτε αςφαλείσ και να ξεπεράςουμε 
όλο αυτό που ηοφμε γριγορα! 

 
Σταφροσ Νοτίδθσ 
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          Χριςτοφγεννα 
 

Σα Χριςτοφγεννα είναι θ αγαπθμζνθ περίοδοσ των 
μικρϊν αλλά και τον μεγάλων. Κατά τθν περίοδο 
των Χριςτουγζννων οι πόλεισ είναι ςτολιςμζνεσ, 
αλλά τα ςπίτια ακόμθ περιςςότερο. Σο 
Χριςτουγεννιάτικο δζντρο λαμπιρίηει όλο το 
βράδυ και τα υπόλοιπα ςτολίδια ςτο ςπίτι το 
κάνουν παραμυκζνιο. 
  

Ζνα κομμάτι  των Χριςτουγζννων που δεν μπορεί 
να παραλειφκεί  είναι τα υπζροχα γλυκά, κακϊσ 
και τα μελομακάρονα με τουσ κουραμπιζδεσ  που 
βρίςκονται ςε μια πιατζλα που ςυνεχϊσ  αδειάηει. 
Σα γιορτινά τραπζηια, τα κάλαντα, τα δϊρα και οι 
γιορτινζσ ενδυμαςίεσ είναι αυτά που κα 
κυμόμαςτε για πάντα.  
 

Κάτι που πρζπει να αναφζρουμε είναι το πιο 
πολυςυηθτθμζνο πρόςωπο των Χριςτουγζννων, 
που δεν είναι άλλο από τον Άγιο Βαςίλθ, το όνειρο 
κάκε μικροφ παιδιοφ!  
 

Φυςικά, όλεσ οι χαροφμενεσ και γιορτινζσ ςτιγμζσ 
που ηει ο κακζνασ με τθν οικογζνειά του δεν 
μποροφν να αποτυπωκοφν ςε ζνα γιορτινό 
κείμενο, αλλά ςίγουρα κα αποτελοφν μια γλυκιά 
ανάμνθςθ ςτισ ςκζψεισ και ςτισ καρδιζσ όλων μασ. 

 
Μαρία Ρουγαρίδου 
 

  
 

  
Φωτογραφία: 

Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 

Ελπίδα και αγάπθ για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ ςτθ γθ 

 

Ηωι Μπόγλθ 
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Το Χριςτουγεννιάτικο Δζντρο 
 
Ο ςτολιςμόσ του δζνδρου είναι κακαρά 
ςυμβολικόσ τθσ ευτυχίασ των ανκρϊπων και τθσ 
φφςθσ με τθ Γζννθςθ του Θεανκρϊπου. φμφωνα 
με ερευνθτζσ του αντικειμζνου, το πρϊτο 
ςτολιςμζνο δζνδρο εμφανίςτθκε ςτθ  Γερμανία 
 το 1539 και τα πρϊτα ςτολίδια ιταν 
ςυςκευαςμζνα  φαγθτά ι είδθ ρουχιςμοφ ι άλλα 
χριςιμα είδθ, που ςτο πζραςμα των χρόνων και 
με τθν άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου εξελίχκθκαν 
μόνο ςε διακοςμθτικά αντικείμενα. Κατά τθν 
παράδοςθ, ο πρϊτοσ που ςτόλιςε δζντρο ιταν 
ο Μαρτίνοσ Λοφκθροσ. Ζχει εκφραςτεί, όμωσ, και 
θ άποψθ ότι το ζκιμο ζχει ανατολίτικθ προζλευςθ. 
φμφωνα με αυτι, ο Αναςτάςιοσ Α' το 512 ζχτιςε 
ςτθ υρία ζναν ναό με δφο ορειχάλκινα δζντρα. 
 
τθν Ελλάδα το ζκιμο αυτό του ζλατου ωσ 
χριςτουγεννιάτικθ διακόςμθςθ ιρκε για πρϊτθ 
φορά με τον Βαυαρό Βαςιλιά Όκωνα το 1833  που 
ςθμαίνει ότι είχε ιδθ κακιερωκεί ωσ ζκιμο ςτουσ 
βαςιλικοφσ οίκουσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ. 
Αγαπικθκε και υιοκετικθκε από τουσ Ζλλθνεσ και 
κάκε χρόνο χιλιάδεσ δζντρα, αλθκινά και ψεφτικα, 
ςτολίηονται ςτα ςπίτια για να κάνουν γιορτινι τθν 
ατμόςφαιρα των Χριςτουγζννων. Χρόνια πολλά!!! 
  

Ιωακείμ Σαρακίνθσ 
 

 

 

 
Φωτογραφία 

Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 

 
Χριςτοφγεννα 

 
Σα Χριςτοφγεννα είναι  μια ξεχωριςτι  γιορτι για 
ζμενα, γιατί είμαςτε όλοι μαηί,  μια μεγάλθ 
οικογζνεια και παίηουμε , γελάμε,  τρϊμε και 
γενικϊσ χαιρόμαςτε. 
Φζτοσ δεν κα μπορζςουμε να είμαςτε μαηί αλλά 
για να μπορζςουμε του χρόνου μζνουμε ςπίτι, 
αςφαλείσ και δεν βγαίνουμε ζξω χωρίσ μάςκα. 
 

Τα χριςτουγεννιάτικα δϊρα, φζτοσ 
ασ είναι διαφορετικά :  

 

 
https://www.kivotostoukosmou.org/el/ 
https://www.hamogelo.gr/ 
https://sos-villages.gr/  
 

Νίκοσ Μοκίκασ 

https://www.kivotostoukosmou.org/el/
https://www.hamogelo.gr/
https://sos-villages.gr/
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Χιονίηει, χιονίηει 
 

αν χιονίηει τον Γενάρθ, 
καλφπτονται τα πάντα 

χιόνι, χιόνι 
και τουρτουροκρυϊνει. 

 
αν χιονίηει, χιονίηει 

το βραδάκι 
καλφπτονται τα πάντα 

χιόνι, χιόνι. 
 

Όμορφο, όμορφο 
άςπρο, κάταςπρο 

κι όλο κρφο… 
Χιονίηει, χιονίηει… 

 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Winter 
 
In winter we celebrate Christmas and the New 
Year. On Christmas we decorate the Christmas 
table and the Christmas tree. We also 
give presents to the people we love. These are 
the customs of Christmas. On New Year's Day we 
bake a pie and put a coin in it. Whoever finds it, is 
the lucky one. If there is snow, we make a 
snowman and we play snow war. We have lots of 
fun but we are also careful not to injure any of 
our "enemies". These are our customs. I think 
winter is a beautiful season! 
 

Chrysovalantis - Pantelis Sampalis 
 

Christmas 
 
Christmas is a beautiful season. People go 
shopping, they bake sweets and they spend time 
with their families. The kids are happy during this 
period because on Christmas Eve Santa Claus 
brings them presents. 
 For me, above all, Christmas means happiness, 
love and laughter with my family. 
 

 Elena Papadopoulou 
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Από Νζα Φλϊρινα 

 Local   Customs 
 

The Bonfires of Florina 
 
On the 23rd of December in the town of Florina, 
every neighbourhood lights up its own bonfire. I 
go to the bonfire of “Hamam” which is behind the 
court. On this day I meet my friends, in the city 
center. A lot of people go there, because there is 
music and free food. Afterwards we visit different 
places of the town and we return back to our 
bonfire before 12 o’ clock, so we can watch one 
of the tallestbonfires in Florina light up.It’s the 
most beautifulcustom of the 
year! 

 
Angelos Papagiannis 
 

Christmas 
 

Christmas is a celebration. 
At Christmas Christ was born. 

At Christmas we tell stories and watch movies. 
 

Vasilis Konstantinidis 
 

  

Christmas expressions, wishes and 
greetings 

 
Merry Christmas and a Happy New Year! 

Wishing You A Merry Christmas! 
May your Christmas Season be filled  

with joy and light! 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New 

Year! 
Trim the tree: to decorate the Christmas tree 
Peace, Joy, and Love to you and your family! 

 
White Christmas: Christmas with snow 

Warmest Greetings of this festive season and best 
wishes for Happiness in the New Year! 

Have a very Merry Christmas and a 
Happy New Year! 

 

 

We wish you a Merry Christmas And 
a Happy New Year 
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A Christmas Poem 
 
Mum bakes cookies and other sweets 
Everyone’s happy exchanging gifts 
Reindeers travel in the starry night 
Rejoicing as they fly in the cold heights 
Young and old sleeping and dreaming alike 
 
Christ was born on December 25th 
Hope and love he brought to the earth 
Ringing bells are heard on that date 
Infant Jesus to celebrate 
Shining star is showing the way 
Three wise men came where He lay 
Mistletoes hanging on every door 
And Christmas trees standing on every floor 
So let’s all sing a song for our Saviour the Lord 
 

George Nikolaidis 
 

 

 
Φωτογραφία: Στζφανοσ Ουλιάρθσ 

 

 
Φωτογραφία 

Ζλενα Μοφλελθ 

 A Little Christmas Story 
 
Once upon a time there was a king who planned 
to spend his Christmas with his family. On 
Christmas Eve he went out of the castle to get the 
wood for the fireplace. He saw a person who sat 
on the snow curled in a blanket. He was very sad 
to see him like that so he talked to him. The king 
suggested to the poor man to come with him 
inside the palace and spent Christmas with him 
and his family. The poor man agreed. That year’s 
Christmas were the best Christmas he had ever 
had.  
 

Elena Mouleli 

 

 Christmas 
 
At Christmas, we write a letter to Santa Claus for 
the present we want to get. We decorate the 
Christmas tree and, in the end, we add the star 
on the top of the tree. My mum makes 
melomakarona and kourabiedes and other things. 
For me, I like Christmas and I think it is one of the 
best celebrations. At Christmas, we celebrate the 
birth of Jesus Christ. 
 

 George Pesiridis 
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Christmas 
 
Christmas is a wonderful time of the year 
Happiness and love are in the air 
Rudolf flies all over the world 
Ice crystals hang from the trees  
Snow is falling from the sky 
The children are laughing 
Merry Christmas to everybody 
And a happy new year 
Stay safe at home with your family 
 

Nick Mokikas 

  

 

 

Το Φωσ 
το φωσ ςαν κάκεςαι 

Σα βλζπεισ όλα. 
Και κακϊσ τα βλζπεισ 

Σα αφουγκράηεςαι 
Σα αναλφεισ. 

 
Ζνα Φωσ 

Βλζπεισ εκεί ψθλά 
Σο αφουγκράηεςαι 

Σο αναλφεισ. 
 

Να τα βλζπεισ 
Και τα φϊτα τα ψθλά 

Και τα πράγματα τα πολλά. 
Να τα αφουγκράηεςαι 

Να τα αναλφεισ. 
Όπωσ όλα! 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
 

 

Ηαχαροαχνοπαράκλθςθ 
 

Ζλα καλζ μου Γενάρθ 
παςπάλιςε τισ μζρεσ μασ 

χιόνι απ’ τουσ αικζρεσ μασ, 
ζλα καλζ μου Γενάρθ 

κι ασ ςε λζνε πειςματάρθ 
να πιεισ απ’ τισ τςαγιζρεσ μασ 

ζλα καλζ μου Γενάρθ 
παςπάλιςε τισ μζρεσ μασ. 

 

Θεοφάνθσ Θεοφάνουσ  
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Το καλό κυριαρχεί 

 
Κάκε φορά που το βλζπω, 

Σο κυμάμαι 
Σο όμορφο, το καλό, 

Γιατί το καλό κυριαρχεί 
’ όλο τον κόςμο τοφτο 

Ναι, καλό, 
Όχι κακό 

ϋ αυτό τον υπζροχο, όμορφο 
και μεγαλοπρεπι κόςμο! 

 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
 

 
Θ αγάπθ 

 
Η αγάπθ είναι κάτι πολφ όμορφο 

κάτι ανεκτίμθτο 
που δθμιουργεί ελπίδα. 

Σο πιο όμορφο ςυναίςκθμα είναι θ 
αγάπθ… 

Ποιο είναι το ςυναίςκθμα που ηοφμε 
πάντα;;; 

Η Αγάπθ!!! 
 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
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ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΡΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Ελλθνικά   
Αγγλικά 
Γαλλικά       
Γερμανικά      
Ιςπανικά      
Ιταλικά      
Ολλανδικά      
ϊςικα       
ουμάνικα      
Σουθδικά      
Τοφρκικα       
Τςζχικα     
Ιαπωνικά       
  
Αλβανικά      
Σζρβικα       
Κροάτικα       

      

Καλά Χριςτοφγεννα και Καλι Πρωτοχρονιά!! 
Merry Christmas and Happy New Year!! 
Joyeux Noel et bonne année!! 
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!! 
Feliz navidad y próspero año nuevo!! 
Buon Natale e Felice Anno nuovo!! 
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!! 
Веселого Рождества и счастливого Нового года!! 
Craciun fericit si un An Nou fericit!! 
God Jul och Gott Nytt År!! 
Mutlu Noeller ve mutlu yıllar!! 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!!     

メリークリスマス、そしてハッピーニューイヤー！! 
Merīkurisumasu, soshite happīnyūiyā! ! 
Gëzuar Krishtlindjet dhe Gëzuar Vitin e Ri!! 
Срећан Божић и Нова година!! 
Sredan Božid i Nova godina !! 
 
Γεωργία Καραςτεργίου 

 

Το μικρό πουλί 
 

Σο μικρό πουλί 
Κάκεται ακίνθτο 
Πάνω ςτο αμάξι. 

Και όλοι το ςυηθτοφν 
Και δεν το αντιπακοφν. 

 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
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Χριςτοφγεννα 

 
Σα Χριςτοφγεννα είναι ςθμαντικι γιορτι. 

Σα Χριςτοφγεννα γεννικθκε ο Χριςτόσ. 
Λζμε ιςτορίεσ, βλζπουμε ταινίεσ, 

και ςτολίηουμε τα ςπίτια μασ. 
Ζχουμε και τθν φάτνθ με τουσ μάγουσ,  
που τθ βάηουμε κάτω από το δζντρο. 

Κάνουμε μαηϊξεισ και τρϊμε γαλοποφλα. 
Και τθν επόμενθ γιορτι, τθν Πρωτοχρονιά, 

κόβουμε βαςιλόπιτα!  
Ζχουμε και τθ φάτνθ με τουσ Μάγουσ 

Που φωτίηει κάτω από το Δζντρο! 
 

Βαςίλθσ Κωνςταντινίδθσ 
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Αναμνιςεισ και γεφςεισ των Χριςτουγζννων 

 

 
Οικογενειακό χριςτουγεννιάτικο τραπζηι 

 
Σα περςινά Χριςτοφγεννα οι γονείσ μου αποφάςιςαν να κάνουν το τραπζηι ςτουσ ςυγγενείσ μασ. Είχε ζρκει 
και θ κεία μου από τθ Ρόδο και κζλαμε να γιορτάςουμε τθ ςυνάντθςι μασ μετά από 6 περίπου μινεσ. Θα 
ςυγκεντρϊνονταν ςτο ςπίτι μασ 20 άτομα: οι τρεισ κείεσ μου, οι δφο κείοι μου, ο παπποφσ, θ γιαγιά, τα 
επτά ξαδζρφια μου και θ δικι μου εξαμελισ οικογζνεια. 
 
Η μθτζρα μου και εγϊ αρχίςαμε τισ προετοιμαςίεσ τρεισ μζρεσ νωρίτερα, γιατί είχαμε να κάνουμε πολλά. 
Γράψαμε πρϊτα ςε ζνα χαρτί αυτά που χρειαηόμαςταν και ο πατζρασ μου ανζλαβε να τα φζρει. Πρϊτα 
ξεκινιςαμε να φτιάχνουμε τα γλυκά, μπακλαβά, κανταΐφι και γαλακτομποφρεκο. Βοθκοφςα τθ μαμά μου 
όποτε μου το ηθτοφςε και τελικά τισ παραμονζσ των Χριςτουγζννων όλα ιταν ζτοιμα. 
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Σο μεςθμζρι τθσ άλλθσ μζρασ ιταν θ ϊρα να 
ετοιμάςουμε τθ γαλοποφλα. Εδϊ μασ βοικθςε και 
θ γιαγιά μου που ξζρει να κάνει τθ γεμιςτι 
γαλοποφλα πολφ ωραία. Σο ρφηι με τα κάςτανα, 
τισ ςταφίδεσ, το κουκουνάρι και το ρόδι ζβραηαν 
ςε χαμθλι φωτιά και όταν ιταν ζτοιμα θ γιαγιά 
μου γζμιςε τθ γαλοποφλα και τθν ζραψε με 
κλωςτι. Μετά τθν ζβαλε ςτθ γάςτρα με πατάτεσ 
και τθν άφθςε να ψινεται ςιγά-ςιγά. το μεταξφ θ 
μαμά ετοίμαηε τθν τθγανιά και εγϊ τισ ςαλάτεσ. 
Σο απόγευμα ιταν όλα ζτοιμα.  
 
Ζπρεπε τϊρα να ετοιμάςουμε το τραπζηι. Ζτςι 
ζςτρωςα ζνα κάταςπρο τραπεηομάντθλο και μαηί 
με τα μεγάλα μου αδζρφια τοποκετιςαμε τα 
ςερβίτςια, τα ποτιρια και τισ πετςζτεσ ςτο 
τραπζηι. Η μαμά ςτθ ςυνζχεια ανζλαβε τθ 
χριςτουγεννιάτικθ διακόςμθςθ του τραπεηιοφ και 
ζγινε ζνα πολφ όμορφο γιορτινό τραπζηι. 
 
 Επιτζλουσ οι καλεςμζνοι άρχιςαν να ζρχονται. 
Όλοι ςχολίαηαν τισ μυρωδιζσ και ανυπομονοφςαν 
να ξεκινιςουμε το φαγθτό. Όταν κακίςαμε, θ 
μαμά άρχιςε να ανοίγει τισ κλειςτζσ πιατζλεσ και 
επιφωνιματα καυμαςμοφ ακοφγονταν. Φυςικά 
δεν ζλειπε και το ποτό. Κραςί για τουσ μεγάλουσ, 
αναψυκτικά και χυμοί για τουσ μικρότερουσ τθσ 
παρζασ. 

 Η βραδιά κυλοφςε πολφ ωραία. Οι μεγάλοι 
ςυηθτοφςαν για διάφορα κζματα, για τισ 
δουλειζσ τουσ, για τα παιδιά τουσ και εμείσ τα 
μικρά διαςκεδάηαμε με αςτεία και ανζκδοτα. 
Γζλια και χαροφμενεσ φωνζσ ακοφγονταν παντοφ.  
 
Ο μπαμπάσ ςθκϊκθκε κάποια ςτιγμι και ζβαλε 
μουςικι. Σότε θ μαμά μου με τισ κείεσ μου 
άρχιςαν α χορεφουν και εμείσ τισ καμαρϊναμε. Ο 
παπποφσ μετά ηιτθςε από τα αδζρφια μου να 
παίξουν τα ίδια μουςικι και τότε άρχιςε το 
τραγοφδι μασ. Ήρκε, τζλοσ, θ ϊρα για το 
επιδόρπιο. Σα γλυκά ιταν τζλεια και άρεςαν 
ςτουσ καλεςμζνουσ μασ. 
 
Αργά το βράδυ το δείπνο ολοκλθρϊκθκε και όλοι 
ιταν απόλυτα ευχαριςτθμζνοι. Περιςςότερο από 
όλουσ όμωσ ευχαριςτικθκε θ μαμά μου και εγϊ 
που καταφζραμε να ετοιμάςουμε ζνα αξζχαςτο 
δείπνο που άρεςε ςε όλα τα αγαπθμζνα μασ 
πρόςωπα. 

Ζλενα Ραπαδοποφλου 
 

 

 

 

 
https://images.app.goo.gl/LTpP6posNiLTZpiW7  https://images.app.goo.gl/Z6dceJAfrev6Xe4H9 

 

Το τραπζηι των Χριςτουγζννων 
Σο Χριςτουγεννιάτικο τραπζηι είναι πλοφςιο και ςε 
φαγθτά και ςε γλυκά. ε πολλά ςπίτια τα 
τελευταία χρόνια βλζπουμε τθν γαλοποφλα, ςκζτθ 
ι γεμιςτι, αλλά το πιο παραδοςιακό ελλθνικό 
πιάτο είναι το χοιρινό ςε διάφορεσ εκδοχζσ: 
χοιρινό με ςζλινο,  χοιρινό με λάχανο, χοιρινό με 
πατάτεσ, λουκάνικα, τθγανιά.  

 
                                                                                                              

 Σα Χριςτοφγεννα, όμωσ, ζχουν τθν τιμθτικι τουσ 
και τα γλυκά: Χριςτουγεννιάτικοσ κορμόσ, 
μπιςκότα βουτφρου, μελομακάρονα, 
κουραμπιζδεσ, μπακλαβάσ, κανταΐφι. Δεν πρζπει 
να παραλείψουμε βζβαια και τθν 
πρωτοχρονιάτικθ βαςιλόπιτα που βγάηει τον 
τυχερό τθσ χρονιάσ. 
 

Γιϊργοσ Νικολαΐδθσ 

https://images.app.goo.gl/LTpP6posNiLTZpiW7
https://images.app.goo.gl/Z6dceJAfrev6Xe4H9


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

 

 

Ζνα γιορτινό χριςτουγεννιάτικο τραπζηι 
 

Σα Χριςτοφγεννα είναι μία από τισ αγαπθμζνεσ μου γιορτζσ. Σα δϊρα, τα κάλαντα και τα τραπζηια είναι οι 
κυριότεροι λόγοι.  
Πριν δφο χρόνια ζκανα τθν αλλαγι του χρόνου μαηί με τθν οικογζνειά μου και τουσ παπποφδεσ μου. Η  
μαμά μου ζφτιαξε τα φαγθτά, ο μπαμπάσ μου ζςτρωςε το τραπζηι και εγϊ με τθν αδερφι μου ςτολίςαμε 
το ςπίτι. 
Σο τραπζηι ιταν πλοφςιο με ωραία ορεκτικά, όπωσ ρφηι, πατάτεσ και μία μεγάλθ ποικιλία από ςαλάτεσ. 
Είχε επίςθσ και πολφ νόςτιμο κυρίωσ φαγθτό. Η τθγάνια, το ρολό και το χοιρινό κρζασ ιταν από τα πιο 
γευςτικά φαγθτά που ζχω φάει. Σο επιδόρπιο ιταν εξίςου απολαυςτικό. Κουραμπιζδεσ, μελομακάρονα 
και υπζροχα  κωκάκια που δεν χορταίνεισ να τρωσ. 
το τραπζηι ακοφγονταν ςυνεχϊσ ευχζσ όπωσ «Καλι χρονιά»,  «Χρόνια Πολλά», «Και του χρόνου», «τθν 
υγειά μασ», και πολλζσ άλλεσ. Μετά από λίγο, αφοφ φάγαμε, ιρκε θ ϊρα τθσ Βαςιλόπιτασ. Σο φλουρί το 
κζρδιςα εγϊ κι ιμουν πολφ χαροφμενθ. ε λίγο ανοίξαμε τα δϊρα και όλα ιταν φανταςτικά. 
Πάντα μου άρεςαν τα χριςτουγεννιάτικα τραπζηια. Ελπίηω πάντα να είναι ζτςι με γζλια, χαρζσ και πλοφςια 
εδζςματα! 

 
Μαρία Ρουγαρίδου 
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Christmas recipes 

 
Φωτογραφία: Μαρία Πουγαρίδου 

 

Kourabiedes 
Ingredients 
 -900gr flour 
 -500gr butter 
 -220gr powdered sugar 
 -2 vanilla sticks in powder form 
 -1 teaspoon bitter almond liqueur 
 -200gr of almond fillet, peeled and roasted 
 -1 teaspoon   flower water 
 For serving 
 -300gr powdered sugar  
 -1 tablespoon rose water 

 
 

Cooking instructions 
-Remove the butter from the fridge 2-3 hours 
earlier and leave it to soften at room             
temperature. 
-Preheat the oven to 180o C in air mode. 
-Whisk the butter well in the mixer for 5 minutes 
on high speed until it turns white and then add 
the powdered sugar and continue beating for 
another 10 minutes. 
-Once the powdered sugar is added the volume of 
the butter will drop a little, but by beating it, it 
will rise again. The mixture should finally look like 
whipped cream. 
-Add the vanilla, the bitter almond and the rose 
water. Add the roasted almonds after they have 
cooled. 
-Gradually add the flour, out of the mixer, and 
mix it with a spatula. 
-The dough should be like crumbs, but not sticky. 
-We wear gloves and make dough balls in the size 
of a walnut and place them in a row on a non-
stick pan or on baking paper. It is good to make a 
small dent on each kourabie with our finger to 
keep the powdered sugar longer and not to break 
while baking.  
-Bake in the oven for 20-25 minutes until they get 
a light golden color. 
-Remove the kourabiedes from the oven. 
Carefully take them out of the pan and let them 
cool on the grill. When they are hot they are very 
soft. 
-After they cool, we sprinkle them with a little 
flower water. 
-Put powdered sugar in a sieve and when they 
cool, sprinkle them.  

                                                                                             
Maria Pougaridou 

Kourabiedes 
Ingredients 
 120gr white almonds  
 320gr melted butter 
 100gr powdered sugar 
 240gr flour of all uses  
 0.5gr half a spoon baking powder  
 25gr cognac  
 1.5gr vanilla  
 Powdered sugar for sprinkling 

  
Implementation 
  
1. Spread the almonds in a pan lined with oil 
paste. Bake them for 4-5 minutes in a preheated 
oven at 175C. 
2. In a bowl put the melted butter with the 
powdered sugar and beat with a mixer for 2 
minutes until fluffy. 
3. Add the flour for all uses, baking powder, 
cognac and vanilla and mix until a soft dough is 
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Φωτογραφία: Άγγελοσ Παπαγιάννθσ 

formed. 
4. Crush the almonds and mix them into the 
dough. 
5. Make chip cookies and place them in a pan 
with oil paste. 
6. Bake in preheated oven at 160C for 20- 25 
minutes.  
7. When they are hot, sprinkle with a little 
powdered sugar. 
8. When cooled, sprinkle with extra powdered 
sugar and serve. 
                        

Georgia Karastergiou 
 

 
 

                 

ΑΦΙΕΩΜΑ 
ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Από τθν Γεωργία Καραςτεργίου 
Κάκε χρόνο τα Χριςτοφγεννα μαηί με τισ ευχζσ για «χρόνια πολλά» γίνονται και πολλά ικθ και ζκιμα, που 
οι ρίηεσ τουσ χάνονται ςτα βάκθ των αιϊνων…….  

   

 

 

 
Χριςτουγεννιάτικο ςτεφάνι ςτθν πόρτα 
 
Σισ παραμονζσ των Χριςτουγζννων ςυνθκίηεται να 
κρεμοφν ζξω από τθν πόρτα ζνα ςτεφάνι από 
ζλατο, διακοςμθμζνο με χριςτουγεννιάτικα 
ςτολίδια, για να φζρει τφχθ. ε κάποια χωριά 
ςυνθκίηεται να κρεμοφν ζξω από τθν πόρτα των 
ςπιτιϊν πλεξοφδεσ από ςκόρδα, πάνω ςτισ οποίεσ 
καρφϊνουν γαριφαλάκια για να διϊξουν τθν 
κακογλωςςιά που «καρφϊνει» τθν ευτυχία του 
ςπιτιοφ τουσ. 

 

 Το ςπάςιμο του ροδιοφ 
 
τθν Πελοπόννθςο το πρωί τθσ Πρωτοχρονιάσ ο 
νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ πθγαίνει ςτθν εκκλθςία 
κρατϊντασ το ρόδι του για να το “λειτουργιςει”. 
Μετά πθγαίνοντασ ςτο ςπίτι του, χτυπάει τθν 
πόρτα τθσ ειςόδου και ανοίγοντασ του ςπάει με 
δφναμθ το ρόδι για να ςκορπιςτοφν οι ρϊγεσ του 
παντοφ ςτο ςπίτι. Παράλλθλα με το ςπάςιμο του 
ροδιοφ, δίνουν και τθν ευχι: «με υγεία, ευτυχία 
και χαρά το νζο ζτοσ, κι όςεσ ρϊγεσ ζχει το ρόδι, 
τόςεσ λίρεσ να ζχει θ τςζπθ μασ όλθ τθν χρονιά». 
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Θ Βαςιλόπιτα 
Η πίτα που ετοιμάηεται για τθν Πρωτοχρονιά, θ 
Βαςιλόπιτα, περιζχει μζςα ζνα «φλουρί», ζνα 
νόμιςμα, που ςφμφωνα με τθν παράδοςθ κα 
φζρει τφχθ ςε όποιον το κερδίςει και κα ζχει 
καλοτυχία και χαρζσ τον νζο χρόνο. 
 

 Το ςτόλιςμα του καραβιοφ 
Σο καράβι ςυμβολίηει τθν καινοφργια πλεφςθ του 
ανκρϊπου ςτθ ηωι, μετά τθ γζννθςθ του 
Χριςτοφ. Ζτςι ςε πολλά μζρθ τθσ Ελλάδασ 
ςτολίηουν ακόμα καραβάκια. 

 

   

 

 

 
Το χριςτόψωμο 
Σο «ψωμί του Χριςτοφ» ηυμϊνεται τθν παραμονι 
των Χριςτουγζννων με ιδιαίτερθ φροντίδα και 
υπομονι. Χρθςιμοποιοφνται καλά υλικά, 
ψιλοκοςκινιςμζνο αλεφρι, ροδόνερο, μζλι, 
ςουςάμι, κανζλα, γαρίφαλα, και κακϊσ ηυμϊνουν 
λζνε: «Ο Χριςτόσ γεννιζται, το φωσ ανεβαίνει, το 
προηφμι για να γζνει». Ανιμερα των 
Χριςτουγζννων ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ 
ςταυρϊνει το χριςτόψωμο, και το μοιράηει ςε 
όλουσ, ςαν ςυμβολιςμό τθσ Θείασ Κοινωνίασ, 
όπου ο Χριςτόσ ζδωςε τον Θείο Άρτο. 
 

 Το ςτόλιςμα του δζντρου 
Αν και ξενόφερτο ζκιμο, το ςτόλιςμα του 

δζντρου, αλθκινοφ ι ψεφτικου, επικράτθςε και 
ςτθν Ελλάδα. Οι άνκρωποι για να δϊςουν το 

χαρμόςυνο μινυμα ότι θ φφςθ κα προχωριςει 
από τθν περίοδο του χειμϊνα ςτο ανοιξιάτικο 

φωσ και τθ βλάςτθςθ, εκτόσ από το δζντρο, 
ςτολίηουν κάκε γωνιά του ςπιτιοφ τουσ με κλαδιά 

από μυρτιά, μυρςίνθ, δάφνθ και ελιά. 
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Οι Μωμόγεροι 
Ακόμα ζνα ζκιμο του Πόντου είναι οι 
“Μωμόγεροι”. Ζνα είδοσ δθλαδι παραδοςιακοφ 
λαϊκοφ κεάτρου που αναβιϊνει ςε όλα τα χωριά 
όπου υπάρχουν πρόςφυγεσ από τον Πόντο. Οι 
πρωταγωνιςτζσ αυτϊν των κεατρικϊν 
παραςτάςεων κάνουν μιμθτικζσ κινιςεισ, ενϊ τα 
πρόςωπά τουσ είναι μακιγιαριςμζνα όπωσ το 
δζρμα των γερόντων. Οι παραςτάςεισ 
πραγματοποιοφνται ςε όλθ τθ διάρκεια του 
δωδεκαθμζρου των Χριςτουγζννων. 
 

  
Οι Καλικάντηαροι 
φμφωνα με τθν παράδοςθ οι 
καλικάντηαροι από τθν παραμονι των 
Χριςτουγζννων μζχρι τα Φϊτα τριγυρνοφν και 
κάνουν ηθμιζσ. Η λαϊκι φανταςία οργιάηει με τισ 
ςκανταλιζσ των καλικάντηαρων, που βρίςκουν 
τθν ευκαιρία να αλωνίςουν ςτον επάνω κόςμο 
τότε που τα νερά είναι «αβάφτιςτα». Η όψθ τουσ 
είναι τρομακτικι, ενϊ οι ςκανταλιζσ τουσ 
απερίγραπτεσ. Σο μόνο που τουσ τρομάηει είναι θ 
φωτιά. 

   

 

 

 
Θ Γουρουνοχαρά 
Σο ςφάξιμο του γουρουνιοφ για τα Χριςτοφγεννα. 
Η προετοιμαςία για το ςφάξιμο του γουρουνιοφ 
γινόταν με εξαιρετικι φροντίδα, ενϊ 
επακολουκοφςε γλζντι και τραπζηι. 

 

 Το Χριςτόξυλο 
τθν Μακεδονία, ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ 
διαλζγει από το χωράφι του το πιο γερό κλαδί 
ελιάσ ι πεφκου και το τοποκετεί ςτο τηάκι του 
ςπιτιοφ. Σο ξφλο αυτό ονομάηεται «Χριςτόξυλο» 
και καίγεται για όλο το Δωδεκαιμερο των 
Χριςτουγζννων (μζχρι και τα Φϊτα). Κατά τθν 
παράδοςθ το κάψιμο του Χριςτόξυλου, βοθκά 
τον Χριςτό να ηεςταίνεται ςτθν φάτνθ τθσ 
Βθκλεζμ.  
 

 

 

 Τα Κάλαντα 
Σα παιδιά λζνε κάλαντα με ευχζσ από ςπίτι ςε 

ςπίτι κι οι μεγάλοι τουσ δίνουν χριματα και 
γλυκίςματα.  

 

 

 

 

Ο διάσημος πίνακας «Τα κάλαντα» τοσ 

Νικηυόροσ Λύτρα 

 
Γεωργία Καραςτεργίου 

http://www.zougla.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://www.zougla.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://www.zougla.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
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ΟΙ ΦΛΩΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ 

 
Κάκε τόποσ ζχει τα δικά του Χριςτουγεννιάτικα ζκιμα. τθν Φλϊρινα αυτό που ξεχωρίηει είναι το άναμμα 
των Φωτιϊν. φμφωνα με το ζκιμο αυτό τθν προπαραμονι των Χριςτουγζννων,  ςτισ 23 Δεκεμβρίου, ςε 
πολλζσ γειτονιζσ οι κάτοικοι ανάβουν τα μεςάνυχτα μια μεγάλθ φωτιά γφρω από τθν οποία ο κόςμοσ 
διαςκεδάηει με χορό και τραγοφδι. Φλωρινιϊτεσ και επιςκζπτεσ πθγαίνουν από φωτιά ςε φωτιά μζχρι τα 
ξθμερϊματα.  
 
Μάλιςτα, υπάρχει μεγάλοσ ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ γειτονιζσ για το ποια κα ζχει τθν μεγαλφτερθ 
φωτιά. Επικρατεί θ άποψθ ότι το άναμμα των Φωτιϊν ζχει ςτόχο το ηζςταμα του Θείου Βρζφουσ που 
πρόκειται να γεννθκεί. τθ Φλϊρινα ςυνικωσ εκείνθ τθν μζρα ζχει πολφ χαμθλζσ  κερμοκραςίεσ και 
πικανόν χιόνι, γεγονόσ που δεν εμποδίηει τουσ ντόπιουσ να τιμιςουν αυτό το ζκιμο με ιδιαίτερθ χαρά. 
 

Ιωακείμ Σαρακίνθσ 

 
Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ 
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Οι Φωτιζσ τθσ Φλϊρινασ 
 
Οι Φωτιζσ ςτθν Φλϊρινα είναι ζνα πολφ ςθμαντικό γεγονόσ για τθν πόλθ. Κάκε χρόνο οι διοργανωτζσ 
ξεκινοφν τισ προετοιμαςίεσ αρχζσ Δεκεμβρίου και μζχρι το άναμμα τθσ φωτιάσ ςτισ 23 Δεκεμβρίου 
δουλεφουν πυρετωδϊσ. Σο ζκιμο αυτό γίνεται για να ηεςτακεί ο μικρόσ Χριςτόσ. Όλοι οι κάτοικοι τισ 
Φλϊρινασ, αλλά και πολλοί ξζνοι, ανυπομονοφν για το πότε κα ζρκουν επιτζλουσ οι γιορτζσ για να 
παραβρεκοφν ςτο μοναδικό αυτό κζαμα.  
Η φωτιά ανάβει ςτισ 12:00  το βράδυ αλλά ο κόςμοσ ξεκινάει να πθγαίνει από τισ 11:30, ζτςι ϊςτε να δει 
τθν μοναδικι αυτι εικόνα ςε μια καλι κζςθ. Κατά τθν διάρκεια τθσ φωτιάσ υπάρχει χορόσ, τραγοφδι, 
φαγθτό, αλλά πάνω από όλα κζφι και χαρά. Μπορεί φζτοσ να μθν τθριςουμε το ζκιμο αυτό  αλλά το 
χρόνου με περιςςότερο κζφι και χαρά από ποτζ κα ηεςτάνουμε τον Χριςτό μασ. Εγϊ πάντωσ ελπίηω με 
αυτό το κείμενο να ηζςτανα τισ καρδιζσ  ςασ, μια που φζτοσ όλοι μασ κα ηεςτάνουμε τον Χριςτό μασ  με 
τθν ςκζψθ μασ.  

 
Μαρία Ρουγαρίδου 
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Rudy the elf! 
 

Once upon a time, there was an elf, not a plain elf 
but a little naughty elf, named Rudy. 
Rudy liked messing up things. Every Christmas he 
left the workshop and travelled around the world 
to destroy Christmas. 
 
He damaged the Christmas trees by changing their 
decorations, transformed the traditional Christmas 
sweets to cockroaches, opened children's gifts and 
replaced them with charcoal, changed Santa's map, 
destroyed Befana's broom and did many other 
things that you can't even imagine. 
 

 

 

 
 

 

Everyone got tired of his tricks and decided to 
banish him from Earth. So the next day Rudy was 
sent to the Moon. He sat there and looked sadly 
towards Earth. He thought for a while, then got up 
quickly and returned to Earth just in time to save 
Christmas. 
He replaced the charcoal in children's gifts with 
toys, gave back Santa's map, fixed the decorations 
of the Christmas trees... 
When everyone woke up in the morning of 
December 25th believing that Christmas was 
cancelled, a pleasant surprise awaited them. 
Christmas wasn't cancelled, Rudy had returned 
back and everybody lived happily ever after. 
 

  Panagiota Theofanous 
 

 

 
Στζφανοσ Ουλιάρθσ 

 

 

 
Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ 
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Τα ψθφιακά μασ Χριςτουγεννιάτικα Δζντρα 

 

 

 

Αλζξανδροσ Κοφταβοσ  Μαρία Ρουγαρίδου 

 

 

 

   

 

Νίκοσ Μοκίκασ 
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Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ 
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Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ 

                 



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

 

 

 

Ξζχαςε τον ςκοφφο του… 
Ζλενα Μοφλελθ 

 Ηωι Μπόγλθ 

 

 

 
Ζλενα Ραπαδοποφλου 

 

 

 

Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ  Στζφανοσ Ουλιάρθσ 
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Ζλενα Μοφλελθ  Ζλενα Ραπαδοποφλου 

                 
   

 

 

 
Ζλενα Μοφλελθ    Χρυςοβαλάντθσ – Ραντελισ Σαμπαλισ 
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Μαρία Ρουγαρίδου  Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 

 

 

 
Δθμιτρθσ  Μπαςοφρθσ  Μαρία Ρουγαρίδου 

 

 

 
Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 
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Χρυςοβαλάντθσ Σαμπαλισ  
 

 Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 

 

 

 
Ραναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 
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Χριςτοφγεννα, θ γιορτι τθσ αγάπθσ 
 
Σα Χριςτοφγεννα είναι γιορτι τθσ αγάπθσ χαρίηουμε δϊρα, αλλά και παίρνουμε. Μοιραηόμαςτε όμορφεσ ςτιγμζσ. 
Ανταλλάςςουμε ευχζσ. Όλθ θ οικογζνεια μαηί! Παρόλο που ζξω κάνει παγωνιά οι καρδιζσ των ανκρϊπων με αγάπθ 
ηεςταίνουν το κάκε ςπίτι. Παιχνίδια ςτο χιόνι με φίλουσ και ςυμμακθτζσ... Μόνο καλζσ αναμνιςεισ μπορεί κανείσ να 
ζχει από τα Χριςτοφγεννα……. 
ασ ευχόμαςτε να ηιςετε χαροφμενα κι ευλογθμζνα Χριςτοφγεννα και να ζχετε μια υπζροχθ νζα χρονιά! 
 

Ζλενα Μοφλελθ 
 

   

 
Χριςτουγεννιάτικα Χαϊκοφ 

Ήρκανε ξανά, 
με δϊρα φορτωμζνα, 

τα Χριςτοφγεννα! 
 

Η Πρωτοχρονιά 
νζα ξεκινιματα 
πάλι κα φζρει. 

 
Άγιοσ Βαςίλθσ 

κουβαλάει ςτον ςάκο 
παιχνίδια, γλυκά. 

 

Ραναγιϊτα Θεοφάνουσ 
 

Μαρία Ρουγαρίδου 
 

 
Ραναγιϊτα Θεοφάνουσ 

Χριςτοφγεννα 
 
Tα Χριςτοφγεννα ιρκαν ξανά 
Και τϊρα περιμζνω τθν Πρωτοχρονιά 
Για να πάρω δϊρα, αλλά, κυρίωσ χαρά! 
Και όταν πάρω τθν χαρά κα τθν επιςτρζψω διπλά. 
 
Άντε μετά ξανά… να προςμζνω όλθ τθν χρονιά… 
Και όταν ξανάρκει θ ςτιγμι αυτι, κα ςτιςω γλζντι με 
βιολί! 
Και μετά ξανά μζχρι να τελειϊςει και αυτι θ χρονιά… 
Και φζτοσ τον Αϊ- Βαςίλθ αν δεν δω, 
ποφ κα μου πάει… του χρόνου κα τον  βρω! 
 

Μαρία Ρουγαρίδου 
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Γεωργία Καραςτεργίου 

                 

 
Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ 
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Γιϊργοσ Ρεςιρίδθσ 
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ΤΟ ΚΥΡΤΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
1. Βρείτε τισ 15 κρυμμζνεσ λζξεισ οριηοντίωσ και κακζτωσ. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Χ Α  Ο Υ Μ Ε Ν Α Κ Ξ Ν Ο Ρ Δ Τ Δ 

3  Θ Ε Λ Α Τ Ο Ε Ρ Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α 

4 Ι Δ Θ Ρ Γ Θ Κ Τ Χ Α  Τ Θ Σ Τ Α Α 

5 Σ Ρ Τ Τ Α Ξ Θ Κ Ο Υ  Α Μ Ρ Ι Ε Σ 

6 Τ Ι Σ Ρ Ρ Θ Κ Ε Ω Φ Δ Α Ρ Δ Θ Κ Ε 

7 Ο Σ Ε Α Θ Α Θ Θ Μ Α Ι Ι Κ Α Σ Α Λ 

8 Υ Τ Β Τ  Α Ρ Ε Η Ι Α Φ  Β Ψ Λ Ρ 

9 Γ Θ Ι Β Μ Ε Λ Ο Μ Α Κ Α  Ο Ν Α Ι 

10 Ε Ν Δ Ω  Α Ε Σ Α Β Ο Β Χ Σ Τ Ν Δ 

11 Ν Κ Ξ Ν Ο Ρ Δ Θ Κ Ξ Ρ Ι Α Υ Θ Τ Α 

12 Ν Ο Δ Ι Δ Α Κ Τ Θ  Ε Ο  Ι Τ Α Ν 

13 Α Γ Α Λ Ο Ρ Ο Υ Λ Α Σ Ρ Α Υ Δ Α Σ 

14 Δ Ρ  Ο Φ Ι Α Κ Μ Α Ρ Δ Θ Κ Ξ Σ Ι 

                  

 
 

                 
 

 
 



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» 

 

 
 

 

 



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» 

 

 
 

 
 

 



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» 

 

 

 
 



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» 

 
 

 
 

 
Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ 

 



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

ΛΥΣΘ 
Θ λφςθ ςτο ΚΥΡΤΟΛΕΞΟ   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Χ Α  Ο Υ Μ Ε Ν Α Κ Ξ Ν Ο Ρ Δ Τ Δ 

3  Θ Ε Λ Α Τ Ο Ε Ρ Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α 

4 Ι Δ Θ Ρ Γ Θ Κ Τ Χ Α  Τ Θ Σ Τ Α Α 

5 Σ Ρ Τ Τ Α Ξ Θ Κ Ο Υ  Α Μ Ρ Ι Ε Σ 

6 Τ Ι Σ Ρ Ρ Θ Κ Ε Ω Φ Δ Α Ρ Δ Θ Κ Ε 

7 Ο Σ Ε Α Θ Α Θ Θ Μ Α Ι Ι Κ Α Σ Α Λ 

8 Υ Τ Β Τ  Α Ρ Ε Η Ι Α Φ  Β Ψ Λ Ρ 

9 Γ Θ Ι Β Μ Ε Λ Ο Μ Α Κ Α  Ο Ν Α Ι 

10 Ε Ν Δ Ω  Α Ε Σ Α Β Ο Β Χ Σ Τ Ν Δ 

11 Ν Κ Ξ Ν Ο Ρ Δ Θ Κ Ξ Ρ Ι Α Υ Θ Τ Α 

12 Ν Ο Δ Ι Δ Α Κ Τ Θ  Ε Ο  Ι Τ Α Ν 

13 Α Γ Α Λ Ο Ρ Ο Υ Λ Α Σ Ρ Α Υ Δ Α Σ 

14 Δ Ρ  Ο Φ Ι Α Κ Μ Α Ρ Δ Θ Κ Ξ Σ Ι 

                  

 

 
Καλι ςυνζχεια! 

Ομάδα υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν 
Πλγα Μοφςιου Μυλωνά, δαςκάλα τθσ τάξθσ τ2’ – υντονιςμόσ – Ευγενία Γάκθ, Διευκφντρια 
Σοφία Τερεηι, κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ 
Γιολάντα Φιλοποίμθν, κακθγιτρια Αγγλικϊν, Ελζνθ Αγγελίδου, κακθγιτρια Γερμανικϊν  
Ζλενα Οικονομίδου, κακθγιτρια Πλθροφορικισ, Ρζτροσ Χρθςτίδθσ, κακθγθτισ Γαλλικϊν  
Επικοινωνία: mousiou.olga@gmail.com 

 

 

Το επόμενο τεφχοσ ςτα τζλθ Ιανουαρίου 2021!!! 
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