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Χριστούγεννα, Πρωτούγιννα, τώρα Χριστός γιννιέτι 
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EDITORIAL 
 
 
 

Εύχομαι στους μαθητές – τριες, 

στους γονείς – κηδεμόνες και στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου Καλά 

Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 

2014. 

Ελπίζω  αυτή τη νέα χρονιά να 

απουσιάσουν όλες οι αντιξοότητες που 

αφορούν σε διάφορες ελλείψεις στο σχολείο 

και εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία 

του.  

Όλοι μαζί, φωτισμένοι από το 

πνεύμα των Χριστουγέννων, να 

προχωρήσουμε ενωμένοι και με ήσυχη τη 

συνείδηση μας ότι προσπαθούμε το μέγιστο 

δυνατό. 

Κλείνοντας ευχαριστώ θερμά όλους 

όσους στέκονται συμπαραστάτες στο έργο 

μας τη δύσκολη αυτή περίοδο που 

διανύουμε. 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια  

Άννα Κωστοπούλου 
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Τα   «ΓΙΑΤΙ»  των Χριστουγέννων  

Γιατί 25 Δεκεμβρίου? 

 Η πρώτη αναφορά στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα γέννησης του Ιησού 
προέρχεται από ένα ρωμαϊκό αλμανάκ στα μέσα του 4ου αι.. Σύμφωνα με αυτό 
η χριστιανική γιορτή των Χριστουγέννων εορταζόταν στη Ρώμη από το 336 μ.Χ. 
Επί Πάπα Ιουλίου Α' (337-352) τα Χριστούγεννα σταμάτησαν να γιορτάζονται 
μαζί με τα Θεοφάνεια και θεσπίσθηκε ως επέτειος η 25 Δεκεμβρίου κατόπιν 
έρευνας των αρχείων της Ρώμης, Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη ομιλία 
για τη γιορτή των Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο στην 
Καισάρεια της Καππαδοκίας το έτος 376 μ.Χ. Από τότε   ο εορτασμός της 
γέννησης του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου υιοθετήθηκε σταδιακά από τις 
περισσότερες ανατολικές εκκλησίες. Αντίθετα, η Αρμένικη εκκλησία ποτέ δε 
δέχτηκε την 25η Δεκεμβρίου ως την ημέρα γέννησης του Χριστού και ακόμη και 
σήμερα τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 6 Ιανουαρίου. Το 529 ο 
αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευσε την εργασία και τα δημόσια έργα κατά 
τη διάρκεια των Χριστουγέννων και τα ανακήρυξε δημόσια αργία. 

 Παρά τη δημοτικότητά της σήμερα, η προέλευση των Χριστουγέννων 
εξακολουθεί να προκαλεί σκέψεις, καθώς δεν αναφέρεται σε κανένα αρχαίο 
χριστιανικό σύγγραμμα.. 

 Οι λόγοι για τους οποίους τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 25 
Δεκεμβρίου παραμένουν άγνωστοι. Ωστόσο, το πιο πιθανό είναι ότι οι πρώτοι 
Χριστιανοί επέλεξαν αυτή την ημερομηνία για να συμπίπτει ο εορτασμός της 
γέννησης του Χριστού με την παγανιστική ρωμαϊκή γιορτή των γενεθλίων του 
ήλιου, μία γιορτή που γινόταν για τον εορτασμό του χειμερινού ηλιοστασίου. Oι 
πρώτοι Χριστιανοί επίτηδες επέλεξαν αυτές τις ημερομηνίες ώστε να 
βοηθήσουν να εξαπλωθεί ο Χριστιανισμός και τα Χριστούγεννα σε ολόκληρο 
των ρωμαϊκό κόσμο: εάν τα Χριστούγεννα φαινόντουσαν ως μία παγανιστική 
γιορτή, περισσότεροι παγανιστές θα γιόρταζαν τη γέννηση του Υιού του Θεού. 
Συνεπώς, όταν ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, 
προσπάθησε να απορροφήσει και να δώσει νέα διάσταση και νέα σημασία σε 
πανάρχαια λατρευτικά έθιμα και λατρευτικές συνήθειες αιώνων. 

        (Ιωσηφίδης Γιώργος) 

( πηγές: http://news.pathfinder.gr/, http://www.infokids.gr, http://el.wikipedia.org) 

Γιατί χιονισμένα? 

Στην Βίβλο δεν γίνεται καμία αναφορά ότι υπήρχε χιόνι την νύχτα που 
γεννήθηκε ο Χριστός . Από που μας ήρθε τότε αυτή η  ιδέα πως τα 
Χριστούγεννα πρέπει να είναι λευκά ;  

 Το πιο πιθανό είναι η ιδέα αυτή να μεταδόθηκε γύρω στο 1843 όταν ο 
Άγγλος συγγραφέας Τσαρλς Ντίκενς έγραψε την ίσως πιο διάσημη 
χριστουγεννιάτικη ιστορία για ένα πάμπλουτο, μα πολύ τσιγκούνη επιχειρηματία  

http://news.pathfinder.gr/
http://www.infokids.gr/
http://el.wikipedia.org/
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και εχθρό των Χριστουγέννων, τον Εμπενίζερ Σκρουτζ.  
Την εποχή που έγραψε ο Ντίκενς την ιστορία του 
επικρατούσε στην Αγγλία ένας παγετώνας, η Αγγλία ήταν 
λοιπόν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 
καταχιονισμένη, όπως και το σενάριο του Ντίκενς! Όταν 
λοιπόν οι άνθρωποι στα επόμενα χρόνια διηγούνταν αυτή 
την ιστορία, είχαν πάντα στο μυαλό ότι συνέβηκε τα 
Χριστούγεννα και μάλιστα σε κατάλευκο τοπίο, γι' αυτό 
ίσως να επικράτησε η άποψη πως το χιόνι είναι 
απαραίτητο για ωραία Χριστούγεννα. 

Γιατί  δέντρο?  

 Το  έθιμο του στολίσματος χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει 
γερμανικές καταβολές . Πιστεύεται ότι ο Mαρτίνος Λούθηρος, ο προτεστάντης 
μεταρρυθμιστής, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε αναμμένα κεριά πάνω 
σε στολισμένο έλατο. Είχε αυτή την ιδέα, όταν ένα βράδυ, καθώς γύριζε στο 
σπίτι του, έμεινε έκθαμβος, όταν είδε το φως το φεγγαριού να αστράφτει πάνω 
στο στολισμένο έλατο στην αυλή του σπιτιού του. Έτσι αποφάσισε να 
«αντιγράψει» το φως το φεγγαριού πάνω στο έλατο που είχε μέσα στο σπίτι 
του, χρησιμοποιώντας μικρά κεριά τα οποία τοποθέτησε πάνω στα ελάτινα 
κλαδιά.  

Επειδή όμως τα κεριά ήταν πολύ επικίνδυνα, ο Αμερικάνος Μόρις 
εφηύρε το 1895 τα ηλεκτρικά φωτάκια που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. 

Οι σημερινές συνθήκες τις εποχής μιλούν για μια οικολογική στροφή και 
για την ανάγκη να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας. Το δέντρο στην 
Κοπεγχάγη με τα χιλιάδες λαμπάκια του, να ανάβουν με τη κίνηση των 
ποδηλατών είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της οικολογικής 
ευαισθησίας 

 Ξέρετε πότε ήρθε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην 
Ελλάδα; Το 1833, όταν ο βασιλιάς Όθωνας και η βαυαρική συνοδεία του, 
έφεραν στη χώρα μας το Γερμανικό έθιμο.  

 Εκτός από έλατα χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες και άλλα δέντρα, 
όπως για παράδειγμα τα δέντρα μπανάνας και μάνγκο στην Ινδία! 

 

Γιατί δώρα? 

 Η ιδέα του να χαρίζουμε διάφορα πράγματα στα 
αγαπημένα μας πρόσωπα προήλθε από τα δώρα που 
έκαναν οι τρεις μάγοι στον μικρό Χριστό .Τα Χριστούγεννα 
είναι για τους Χριστιανούς το μεγάλο δώρο που έκανε ο 
Θεός στην ανθρωπότητα. Έτσι και σήμερα, οι άνθρωποι 
κάνουν δώρα στα αγαπητά τους πρόσωπα σαν σύμβολο 
αγάπης. 
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Γιατί  κάρτες?       

 

 Την ιδέα της χριστουγεννιάτικης κάρτας λέγεται πως είχε ένας Άγγλος 
δημόσιος υπάλληλος ο οποίος φιλοτέχνησε την πρώτη με ένα φίλο του 
καλλιτέχνη το 1840. Την χρονιά αυτή άνοιξε το πρώτο δημόσιο ταχυδρομείο 
στην Αγγλία μιας και είχαν αρχίσει να φτιάχνονται σιδηρόδρομοι, οπότε τα 
γράμματα και οι κάρτες μπορούσαν να μετακινηθούν πολύ πιο γρήγορα και προ 
πάντων φτηνά, έτσι ώστε να μπορούν και οι φτωχοί να στέλνουν κάρτες. 

         (Κώτσια Ελένη) 

( πηγές: http://www.medlook.net/kids, http://cosmo.gr) 

 

Γιατί κάλαντα? 

Κάλαντα ή κόλιεντα ή κόλιαντα ή κόλιντα  

 

Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική «calenda», που σημαίνει 
αρχή του μήνα, τραγουδιόνταν στην αρχή του μήνα, ενώ 

διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα καλώ. Η ιστορία τους συνδέεται με την 
Αρχαία Ελλάδα. Έχουν βρεθεί αρχαία γραπτά κομμάτια παρόμοια με τα 
σημερινά κάλαντα. Τα παιδιά της εποχής εκείνης κρατούσαν ομοίωμα καραβιού 
που παρίστανε τον ερχομό του θεού Διόνυσου. Άλλοτε κρατούσαν κλαδί ελιάς ή 
δάφνης στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί (η λεγόμενη ειρεσιώνη, από το 
έριο = μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. Στις κλωστές 
έδεναν τις προσφορές των νοικοκύρηδων. Το τραγούδι της Ειρεσιώνης της 
εποχής του Ομήρου, συναντάμε σήμερα με μικρές παραλλαγές στα κάλαντα της 
Θράκης:  
 

""ΣΣττοο  σσππίίττιι  εεττοούύττοο  πποούύ  ''ρρθθααμμεε  ττοουυ  ππλλοουυσσιιοοννοοιικκοοκκύύρρηη  νν''  ααννοοίίξξοουυννεε  οοιι  ππόόρρττεεςς  ττοουυ  

νναα  μμππεειι  οο  ππλλοούύττοοςς  μμέέσσαα  νναα  μμππεειι  οο  ππλλοούύττοοςς  κκιι  ηη  χχααρράά  κκιι  ηη  πποοθθηηττήή  εειιρρήήννηη    

κκααιι  νναα  γγεεμμίίσσοουυνν  τταα  σσττααμμννιιάά  μμέέλλιι,,  κκρραασσίί  κκααιι  λλάάδδιι  κκιι  ηη  σσκκάάφφηη  ττοουυ  ζζυυμμώώμμααττοοςς  μμεε  

φφοουυσσκκωωττόό  ζζυυμμάάρριι"".. 

 Τα  κάλαντα κατ' αρχήν διηγούνται το ιστορικό της γιορτής που ξημερώνει.  
Έτσι, τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα εξιστορούν στην αρχή τους τη γέννηση του 
Χριστού: «Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, τώρα Χριστός γιννιέτι ». Έχουν, όμως, 
και επαινετικό χαρακτήρα: « Σι τούτ’ το σπίτι που ’ρθαμι, μι μάρμαρου 
στρωμένου». Και, εκτός την εξιστόρηση του γεγονότος που γιορτάζουμε και τον 

http://www.medlook.net/kids
http://cosmo.gr/
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επαινετικό τους χαρακτήρα , περιέχουν πάντοτε και ευχές: « Σι τούτ’ το σπίτι 
που’ρθαμι πέτρα να μη ραγίσει κι ου νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς 
να ζήσει». 

Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυτών είναι μετά τις  ευχές ,τα "Χρόνια 
Πολλά", το φιλοδώρημα είτε σε χρήματα (σήμερα) είτε σε προϊόντα 
(παλαιότερα). 

Πολλές φορές όταν δεν υπήρχε φιλοδώρημα ή ήταν ασήμαντο, τότε τα 
παιδιά συνέχιζαν με πολύ δυνατή φωνή έξω από το σπίτι  δίστιχα κοροϊδευτικά: 
«Αφέντη μου στη κάπα σου χίλιες χιλιάδες ψείρες, 
άλλες γεννούν, άλλες κλωσούν κι άλλες αυγά μαζώνουν!» 

        (Ιωσηφίδης Δημήτρης) 

 

(Πηγή: paidika.gr/) 
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 Τα Χριστούγεννα στην πόλη μας 

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 

 

 

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου  Σερρών διοργανώνει  τις 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της, για πρώτη φορά εφέτος, στο Πάρκο του 
Θερινού Θεάτρου του Δήμου από 6 / 12 / 13   έως  6 / 1 / 14, καθημερινά: 
10:00πμ-10:00μμ και με είσοδο ελεύθερη. 

Βασικός στόχος :χαρά, διασκέδαση και δώρα!! 

Εμείς επισκεφτήκαμε ήδη  την Πολιτεία και περάσαμε υπέροχα. Μας 
άρεσε πολύ η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και διασκεδάσαμε  με την ψυχή 

μας κάνοντας παγοτσουλήθρα  , συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, 

ρόδα  

Εσείς να ξέρετε ότι:  στην  « ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» οι μικροί Σερραίοι 
θα μπορούν να στείλουν την ευχή τους στον Άγιο Βασίλη κι’ αυτός με τη σειρά 
του θα ικανοποιήσει όσες περισσότερες μπορεί. Για το λόγο αυτό θα 
δημιουργηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο θα ενισχυθεί οικονομικά από 
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την επιχείρηση, τους χορηγούς αλλά και  κάθε Σερραίο που θα μπορεί να δώσει 
ό,τι μπορεί . 

Γι’ αυτό μην ξεχάσεις, αν μπορείς: 

να φέρεις Τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σερρών.  
 

να φέρεις μεταχειρισμένα βιβλία για την Δημοτική Βιβλιοθήκη.  
 

να φέρεις Παιχνίδια και Ρούχα για τα παιδιά που τα έχουν ανάγκη.  
 

να δώσεις χρήματα για να πραγματοποιήσουμε ευχές των παιδιών.  

Ενημερωθείτε   για το πρόγραμμα και τις δράσεις στην ιστοσελίδα: 
politeiaeuxon.gr 

    (Καντιτζίδης Σίμος, Φούρναρη Ευαγγελία) 

 Ευχαριστούμε θερμά την Κ.Ε.ΔΗ. Σερρών, το ΚΤΕΑΛ Σερρών 

και το καφέ Rock n Roll : χάρις  σ’ αυτούς οι μαθητές 

έζησαν ευχάριστες χριστουγεννιάτικες στιγμές. 

 

Τα πιο παράξενα χριστουγεννιάτικα έθιμα 
 

Τα δικά μας  

Οι κολόνιες: από τα Επτάνησα προέρχεται  αυτό  το έθιμο, σύμφωνα με το 
οποίο, οι νέοι κατεβαίνουν στους δρόμους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και 
ραντίζουν ο ένας τον άλλον με κολόνια και εύχονται «καλή αποκοπή», να 
αποχωριστούν δηλαδή με καλό τρόπο τον παλιό χρόνο.  
 
 

Ταΐζοντας την βρύση:   Στην κεντρική Ελλάδα, παλαιότερα, οι 

http://www.politeiaeuxon.gr/
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νέες κοπέλες ξεκινούσαν αμίλητες το βράδυ της παραμονής των 
Χριστουγέννων και συγκεντρώνονταν στην πιο κοντινή βρύση του χωριού, για 
να την αλείψουν με βούτυρο και μέλι προτού πάρουν νερό. Το «τάισμα» της 
βρύσης γινόταν για να τρέχει η ευτυχία στο σπίτι τους σαν το νερό και να είναι η 
ζωή γλυκιά σαν το μέλι. Στην συνέχεια, γέμιζαν τις στάμνες τους με το νερό και 
επέστρεφαν στα σπίτια τους χωρίς να πουν λέξη, εξ’ ου και η παράδοση του 
«αμίλητου νερού».  

Το ηπειρώτικο πουρνάρι:  Σε χωριά της Ηπείρου, ακόμη και 
σήμερα, συνηθίζεται όσοι επισκέπτονται κάποιο σπίτι για τις γιορτινές ευχές να 
έχουν μαζί τους από τον δρόμο ένα κλωνάρι από πουρνάρι, το οποίο όταν 
ανάβει, δημιουργεί χαρακτηριστικό «τσιριχτό» ήχο. Η παράδοση θέλει τους 
βοσκούς που πήγαν να προσκυνήσουν τον νεογέννητο Χριστό να έκαψαν στο 
δρόμο τους ένα πουρνάρι, που γέμισε με φως και ήχο το σκοτεινό χωριό. Γι’ 
αυτό και οι κάτοικοι της Ηπείρου φροντίζουν να γεμίζουν τα σπίτια των δικών 
τους με «φωτεινές ευχές» από δάδες πουρναριού.  
         

         (Καντιτζίδης Σίμος) 

 
 
Στον κόσμο  
 
Ιαπωνία:  
 Χριστούγεννα σε φαστφουντάδικο! Μιλάμε για τους Ιάπωνες, τους 
οποίους έχουν πείσει  πως η κατανάλωση κοτόπουλου είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι των Χριστουγέννων. Ύστερα από αρκετή διαφήμιση , τα γνωστά 
εστιατόρια KFC κάνουν χρυσές δουλειές στην Ιαπωνία αυτές τις ημέρες, καθώς 
οι Ιάπωνες δημιουργούν ουρές έξω από τα καταστήματα για ένα 

χριστουγεννιάτικο γεύμα σε κουβά .  
 
 
 
Ιρλανδία:  

Τα παιδιά μάλλον δεν αρκούνται στα λίγα δώρα αφού κρεμούν στο τζάκι 

χριστουγεννιάτικες τσάντες  αντί για κάλτσες.  Η πρωτοτυπία 

όμως των Ιρλανδών βασίζεται στην αγάπη τους για το εθνικό τους ποτό, τη 

μπύρα Guinness: αφήνουν λοιπόν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους μια 
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Guinness  και μια κρεατόπιτα για να τσιμπήσει κάτι ο κουρασμένος Αϊ  

Βασίλης. 

 Μ. Βρετανία: 

τα παιδιά δεν ταχυδρομούν το γράμμα τους στον Αϊ  Βασίλη . Το ρίχνουν στη 

φωτιά στο τζάκι ώστε να ανέβει από την καμινάδα για να ταξιδέψει ως

 το Βόρειο Πόλο.  

Ουκρανία: 

 ο Παγωμένος Πατέρας φθάνει με το έλκηθρο το οποίο σέρνουν μόνο τρείς 

τάρανδοι ενώ τον συνοδεύει και ένα κοριτσάκι, το Κορίτσι-Νιφάδα 

που φορά ένα λαμπερό μπλε κοστούμι με λευκή γούνα και ένα 

στέμμα που έχει το σχήμα μιας νιφάδας χιονιού 

 

Αυστραλία: 

 Το αστείο είναι πως το έλκηθρο του Αϊ Βασίλη δεν το σέρνουν τάρανδοι αλλά 

οχτώ καγκουρό.   

 

Αυστρία: 

 Αυτός είναι ο Krampus,  ο  σατανικός δίδυμος αδερφός 

του… Άγιου Βασίλη! Ο μύθος λέει πως το δαιμονικής μορφής αυτό πλάσμα 
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ζούσε για να δέρνει και να τιμωρεί όλα τα άτακτα παιδιά που βρίσκονταν στη 

«μαύρη λίστα» του αδερφού του. Η αυστριακή Νύχτα του Krampus έρχεται κάθε 

χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου όταν ομάδες αντρών ντύνονται σαν δαίμονες και 

κυκλοφορούν τα μεσάνυχτα στην πόλη χτυπώντας ανθρώπους με ψεύτικα 

ρόπαλα. 

 

Τσεχία: 

  Εκεί το παράξενο έθιμο έχει να κάνει με τις γυναίκες. Οι 

ελεύθερες κοπέλες στέκονται με την πλάτη κολλημένη σε μια πόρτα και πετούν 

ένα από τα παπούτσια τους στον αέρα ώστε να φτάσει σε ύψος ακριβώς πάνω 

από τον ώμο. Αν εκείνο προσγειωθεί με τη μύτη να κοιτάει την πόρτα, τότε η 

γυναίκα πρόκειται να παντρευτεί μέσα στην επόμενη χρονιά. Στην αντίθετη 

περίπτωση (αν το τακούνι κοιτάει την πόρτα) , το δαχτυλίδι θα αργήσει έναν 

ακόμη χρόνο να «εμφανιστεί». 

 

Νορβηγία: 

 

 Νορβηγικοί μύθοι λένε πως την παραμονή των Χριστουγέννων μάγισσες 

και σατανικά πνεύματα ψάχνουν σκούπες για να καβαλήσουν και να πετάξουν 

 (κάτι που θεωρείται κακός οιωνός).  Για να το εμποδίσουν αυτό, οι 

Νορβηγοί κρύβουν όλες τις σκούπες του σπιτιού, ενώ οι άντρες βγαίνουν έξω 

και ρίχνουν στον αέρα με ένα όπλο προκειμένου να τρομάξουν και να διώξουν 

τα πνεύματα.  

 

Ουκρανία: 

 Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα φαίνονται συνηθισμένα με μια μικρή όμως 

διαφορά. Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν έναν αυτοσχέδιο ιστό αράχνης

 και τον κρύβουν σε κάποιο σημείο μέσα στο δέντρο. Καλή 

τύχη περιμένει όποιον τον βρει.  Το έθιμο συνδέεται με τον μύθο μιας φτωχής 

χήρας η οποία δεν είχε αρκετά χρήματα για να στολίσει το οικογενειακό δέντρο. 
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Ξυπνώντας ένα πρωί, είδε την επιθυμία της να γίνεται πραγματικότητα από μία 

αράχνη που ύφαινε τον ιστό της πάνω στο γυμνό έλατο.  

και για το τέλος το καλύτερο: 

Λετονία: 

Τα δώρα δεν έρχονται στις 25 ή στις 31 του μηνός, αλλά... κάθε μέρα. 12 μέρες 
διαρκούν οι γιορτές και όλοι κάνουν δώρα σε όλους κάθε μία από αυτές! 

Ποιος δε θα ήθελε να ζει, τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, εκεί; 

                  

 (Τσίλιου Θεοδώρα) 

 (πηγές: http://www.newsbeast.gr, http://www.newsbomb.gr, http://www.tuned.gr, 

http://www.in2life.gr) 

 
 
 
 
 
 

Δείτε τα Χριστούγεννα!  
 
 
 

 Merry Christmas           

 

 Ένα φιλμ που διαδραματίζεται στα  γαλλο-ελβετικά σύνορα  κατά τη 

διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Παραμονή των Χριστουγέννων τα 

γερμανικά, γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα αποφασίζουν να κάνουν 

ανακωχή και να γιορτάσουν μαζί. Την επόμενη ημέρα αρνούνται να συνεχίσουν 

τον πόλεμο... Μία συγκινητική ταινία που βασίζεται σε αληθινή ιστορία. 

http://www.youtube.com/watch?v=HkKkAg4Ew-s( σκηνές από το έργο) 

 

http://www.newsbeast.gr/
http://www.newsbomb.gr/
http://www.tuned.gr/
http://www.in2life.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=HkKkAg4Ew-s
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Arthur Christmas 

 
 

  

 

 Ο Arthur   δεν είναι ένα συνηθισμένο παιδί, αλλά ο αδέξιος 

και καλοσυνάτος γιος του Αϊ Βασίλη. Μετά από λάθος υπολογισμούς, ο Arthur 

θα πρέπει να μοιράσει τα δώρα, πριν ξημερώσει η μέρα των Χριστουγέννων. 

Μία ξεκαρδιστική χριστουγεννιάτικη ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και 

μεγάλους. 

 

 

 Polar express (Το Πολικό Εξπρές)  

 

  Ένα μικρό παιδί, την 

παραμονή των Χριστουγέννων, 

που δεν πιστεύει στον  Άγιο 

Βασίλη, επιβιβάζεται σε ένα τρένο, 

έξω από τα συνηθισμένα, με προορισμό τον Βόρειο Πόλο και το σπίτι του 

αγαπημένου αγίου των παιδιών. Με οδηγό του τρένου τον Tom Hanks, το παιδί 

ξεκινά μια υπέροχη περιπέτεια. 

        (Πίγκας Απόστολος) 
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Διαβάστε… 

Το τριαντάφυλλο των Χριστουγέννων 

  Ένα κορίτσι βρίσκεται μέσα στη σπηλιά όπου γεννήθηκε το 

αγόρι που θα άλλαζε τον κόσμο. Ένα κορίτσι που θέλει να προσφέρει κι αυτό το 

δώρο του στο νεογέννητο μωρό. Μα είναι ένα φτωχό κορίτσι. Δεν έχει μήτε 

χρυσάφι μήτε διαμάντι μήτε μύρο. Και έτσι, ψάχνει να βρει ένα λουλούδι...  

 

Ένας παλιός μύθος δίνει την ευκαιρία σε ένα σύγχρονο συγγραφέα να γράψει 

μια ιστορία αγάπης για τη νύχτα των Χριστουγέννων 

(http://www.kontoleon.gr) 

 

 

«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (A Christmas 
Carol)  
 Παραμονή Χριστουγέννων 1843, στην Αγγλία, ο γέρο-τσιφούτης 

Εμπενίζερ Σκρουτζ μισεί  τα Χριστούγεννα, τη γιορτή της χαράς και της αγάπης. 

Αντιθέτως, ο ταλαίπωρος υπάλληλός του Μπομπ , που εργάζεται για ένα 

κομμάτι ψωμί, συνεχίζει να πιστεύει στη  δύναμη του γιορτινού πνεύματος. 

Εκείνη ακριβώς τη νύχτα τρία πνεύματα θα επισκεφτούν τον Σκρουτζ...  

Το πρώτο θα τον μεταφέρει στα Χριστούγεννα του παρελθόντος. Το δεύτερο θα 

του δείξει τα φετινά Χριστούγεννα. Και το τρίτο, το πιο τρομακτικό από τα 

φαντάσματα, θα του παρουσιάσει τα μελλοντικά Χριστούγεννα.  

Θα καταφέρουν τα τρία πανίσχυρα πνεύματα να αλλάξουν το μίζερο αυτόν 

άνθρωπο και να μαλακώσουν τη σκληρή καρδιά του;  

 

 Το πασίγνωστο μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς «Χριστουγεννιάτικη 

Ιστορία» μπορείτε να το δείτε και στην τηλεόραση ή να  διαβάσετε  το 

εικονογραφημένο βιβλίο της ταινίας . 

        (Ναλμπάντης Ανέστης) 

(http://entertainment.in.gr)        

http://www.kontoleon.gr/
http://entertainment.in.gr/
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Στολίζουμε…..  

 Διαφορετικά  χριστουγεννιάτικα δέντρα 

 

Δέντρο φτιαγμένο από αυγοθήκες  

και στολισμένο με φιόγκους  

 

 

Κρεμάστε με πετονιά λάμπες από το ταβάνι  και 

θα φαίνεται το δέντρο σας από μακριά  σα να αιωρείται 

 

Πολύχρωμα ρολά από χαρτί το ένα πάνω στο άλλο  και για 

στολίδια κουμπιά 
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Δεντράκι  από πολύχρωμους φελλούς  

 

 

 Μαζεύουμε ξύλα σε διαφορετικά μεγέθη, τα δένουμε 

με σπάγκο μεταξύ τους και τα στερεώνουμε στον τοίχο, μπάλες, φωτάκια …. 

 

Μαζέψτε τα μαξιλάρια από το σπίτι και στοιβάξτε τα όπως βλέπετε , 

 ένα αστέρι για κορυφή, μια γλάστρα ή κουβάς για βάση 

και ….. έτοιμο το δέντρο σας 
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Να τι θα τα κάνετε τα βιβλία τα Χριστούγεννα! 

Ανοίξτε τα, βάλτε τα ανάποδα (διαλέξτε αυτά που έχουν σκληρό εξώφυλλο)  και  

… μια γιρλάντα, το αστέρι πάντα στην κορυφή …. έτοιμο!  

 

 Στον τοίχο του δωματίου σας: κάντε  το 

περίγραμμα του δέντρου σε λευκό χαρτόνι, κολλήστε το στον τοίχο και γεμίστε 

το με  ό,τι,  μα ό,τι  σας αρέσει με χρώμα.  

         (Καρπούζη Έφη) 

( Πηγές: http://otherside.gr ,   http://perierga.gr,   http://www.queen.gr) 

http://otherside.gr/
http://perierga.gr/
http://www.queen.gr/
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 Με γλυκά! 

Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια 

 

Συστατικά 

 Ο γνωστός σε όλους μας κορμός  ή αλλιώς σαλάμι  

 1/2 πακέτο μπισκότα τύπου πτι-μπερ. 

  Σαντιγί και πολύχρωμη τρούφα ή διάφορες καραμελίτσες. 

   Οδηγίες 

1. Ξεκινάμε με τη βάση βάζοντας τα μπισκότα το ένα δίπλα στο άλλο.    
Αδειάζουμε τη γέμιση πάνω από τα μπισκότα προσεχτικά, μην 
μετακινηθούν τα μπισκότα-βάση και στρώνουμε με σπάτουλα.    Επάνω 
βάζουμε πάλι μπισκότα  λοξά το ένα απέναντι από το άλλο, για  να 
καλύψουμε αυτή τη φορά τη γέμιση. 

2. Βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να παγώσουν, περίπου 3 ώρες ή στην 
κατάψυξη για 1 ώρα, να σταθεροποιηθούν καλά  τα σπιτάκια. Κόβουμε 
με μαχαιράκι ένα ένα τα σπιτάκια. 

3. Χτυπάμε μισό κουτάκι μόρφατ με λίγη άχνη σε σαντιγί και διακοσμούμε 
τα σπιτάκια, πασπαλίζουμε με τρούφα, καρύδα ή καραμελίτσες.    Τα 
διατηρούμε στο ψυγείο. 

 

Λαμπερά μπισκότα 

 

 

Περιγραφή  

Τα μπισκότα αυτά είναι πεντανόστιμα με τον καφέ μας, αλλά μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν ως διακόσμηση κρεμασμένα στο παράθυρο και από το φως 
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φαίνονται λες και έχουν τζάμι.  Μπορούμε να τα κρεμάσουμε και στο δέντρο μας 
ή και για δωράκια. 

 125 γρ. βούτυρο 
 1/2 κούπα ζάχαρη καστανή 
 2 κ.γ. κανέλα 
 ½ κ.γ. γαρύφαλλο (προαιρετικό) 
 1 κ.γ. αλάτι 
 1 αυγό 
 ¾ κούπας μέλι 
 600 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
 ½ κ.γ. σόδα 
 ¼  κ.γ. μπέικιν πάουντερ 
 1 κ,γλ. κακάο και 
 2 συσκευασίες καραμέλες φρούτων κανονικές 
 Στο μπολ του μίξερ  χτυπάμε το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη σε 

δυνατή ταχύτητα να αφρατέψουν Προσθέτουμε την κανέλα και το αλάτι. 
Συνεχίζουμε προσθέτοντας το αυγό και το μέλι. 

 Σε άλλο μπολ αναμιγνύουμε το αλεύρι, τη σόδα, το μπέικιν και  
προσθέτουμε κι αυτό το μίγμα σε δόσεις στο μίξερ. Αφού κάνουμε τη  
ζύμη,  τη βάζουμε στο ψυγείο  για 1 ώρα.    Ανοίγουμε τη ζύμη πάχους 
περίπου 5 mm, κόψτε αστέρια ή ότι άλλο σχέδιο σας αρέσει. 

  Στη συνέχεια κάνουμε μια τρύπα στο κέντρο του άστρου με το εργαλείο 
που έχουμε για να καθαρίζουμε τα κουκούτσια από τα μήλα,  περνάμε 
και μια κλωστή αμέσως, για να μπορέσουμε μετά να τα κρεμάσουμε. 

  Βάζουμε μια λαδόκολλα στη λαμαρίνα της κουζίνας και τοποθετούμε τα 
μπισκότα μας.  Ψήστε  σε προθερμασμένο φούρνο γα 5 λεπτά στους 180 
° C 

 Στη συνέχεια βγάζουμε τη λαμαρίνα από το φούρνο και βάζουμε μια 
καραμέλα μέσα στην τρύπα (που πρέπει πάντα να ταιριάζει στην τρύπα, 
για να μην βγει  στο ψήσιμο και χυθεί από έξω ). Γι’ αυτό βάζουμε πάλι 
στο φούρνο και ψήνουμε  για 5 λεπτά, έως ότου η καραμέλα λιώσει. 

       (Κουκούλη Πασχαλία) 

( πηγή: http://www.mageirikesdiadromes.gr/ ) 

 

 

 

 

 

 

http://www.mageirikesdiadromes.gr/
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ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ 

«ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» είναι ο τίτλος των τριήμερων Εκδηλώσεων που 

διοργανώνουν κάθε χρόνο  ο Δήμος Σερρών, η Ιερά Μητρόπολη Σερρών & 

Νιγρίτας και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας για την Παγκόσμια 

Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων 

παρακολουθήσαμε μια παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και μια αθλητική 

δραστηριότητα: 

 Δον Κιχώτης  

 

 

 Το έργο περιγράφει τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή Αλόνσο Κιχάνο, 

ενός απλού αγρότη ο οποίος έχοντας διαβάσει πολλά βιβλία για τον ιπποτισμό, 

πιστεύει ότι είναι ιππότης και παίρνει το όνομα Δον Κιχώτης. Ξεκινάει τα ταξίδια 

και τις περιπέτειες του μόνος, μαζί με το κοκαλιάρικο άλογο του, που το 

ονομάζει Ροσινάντε, φορώντας μια παλιά μεταλλική πολεμική στολή που βρήκε. 

Λίγο καιρό αργότερα βρίσκει τον γείτονα του Σάντσο Πάντσα και τον πείθει να 

τον ακολουθήσει με το αντάλλαγμα πως θα του δώσει μερίδιο σε ένα νησί. Τα 

ταξίδια τους ξεκινάνε και τις περισσότερες φορές δεν έχουν καλή κατάληξη. 

Συνήθως γίνονται αντικείμενα κοροϊδίας  και γέλιου, κυρίως ο σύντροφος  του 

Σάντσο  Πάντσα. Μ΄ αυτόν γελάσαμε κι εμείς  πιο πολύ στην παράσταση. Μια 

παράσταση που είχε τραγούδια και χορό, ωραία κοστούμια και ποδήλατα 

που ήταν τα άλογα τους, ωραία σκηνικά και 

βιντεοπροβολές που μας μετέφεραν στον κόσμο του Δον Κιχώτη. Πάντα όμως 

αυτό που με εντυπωσιάζει είναι η ικανότητα των ηθοποιών να ξέρουν τα λόγια 

τους τόσο καλά και να μην τα χάνουν ό,τι κι αν γίνεται. 

        (Παπαδοπούλου Έλσα) 

 



21 
 

 « Μια φωτεινή κατασκηνωτική ημέρα» 

 Με αντιπροσωπευτική ομάδα του σχολείου συμμετείχαμε σε βιωματικές 

αθλητικές δραστηριότητες στο Κλειστό Γυμναστήριο( Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων)  

με θέμα « Μια φωτεινή κατασκηνωτική ημέρα». Μαζί μας ήταν και μαθητές του 

ΚΑΜΕΑ, του Ειδικού Δημοτικού και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ξεκινήσαμε  με το πρωινό 

ξύπνημα και τραγούδι. Ζωγραφίσαμε όλοι μαζί τις επιθυμίες μας  στο χαρτί με 

ζωντανά χρώματα. Παίξαμε διάφορα παιχνίδια όπως  το αλεξίπτωτο και 

χαρτοπόλεμο . Χορέψαμε σε ξέφρενους κατασκηνωτικούς ρυθμούς όλοι μαζί 

σαν μια ομάδα. Τελειώσαμε με τον κύκλο της πυράς αγκαλιασμένοι με το 

τραγούδι «Είναι ένας κρίκος» :   

Ο κρίκος  

Είν’ ένας κρίκος γερός, δυνατός 

όπως ο κύκλος απόψε αυτός 

που μας ενώνει σε νέα ζωή 

κι έχει τον Νόμο πνοή. 

Έ-νας νό-μος 

φωτίζει κάθε του βίου πτυχή, 

έ-νας νό-μος 

κάνει καθένα ευτυχή. 

Τιγιαγια  τίγιαγια  τιγιαγια ο 

Τιγιαγια  τίγιαγια  τιγιαγια ο 

γιά –ο,  γιά-ο 

τιγιαγια  τίγιαγια  τιγιαγια ο 

γιά –ο,  γιά-ο 

τιγιαγια  τίγιαγια  τιγιαγια ο 

ΓΙΑ-Ο!        (Δουράκης Κων/νος) 
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Ευχές για  Καλή Χρονιά  σε όλους μας! 

 

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Μακεδονίας 

Ἦρθε πάλι νέο ἔτος εἰς τὴν πρώτη του μηνός,  
ἦρθα νὰ σᾶς χαιρετήσω, δοῦλος σας ὁ ταπεινός. 

Ὁ Βασίλειος ὁ Μέγας, ἱεράρχης θαυμαστός,  
εἰς τὴν οἰκογένειά σας νἄναι πάντα βοηθός. 

Τὰ παιδιὰ εἰς τὸ σχολεῖο νὰ πηγαίνουνε συχνά,  
νὰ μαθαίνουνε τὸ βίο, τῆς πατρίδας τὰ ἱερά. 

Καὶ γιὰ τοὺς ξενιτεμένους ἔχω νὰ σᾶς πῶ πολλά,  
σᾶς ἀφήνω «καληνύχτα», καὶ τοῦ χρόνου μὲ ὑγειά. 

(Πηγή:stixoi.info) 

 

 

 

 

 

 

 

Και σκεφτείτε τον Αι Βασίλη :  

 Σύμφωνα με υπολογισμούς που έκαναν επιστήμονες, ο Άγιος Βασίλης, 
θα πρέπει μέσα σε 31 ώρες (λόγω διαφορετικών χρονικών ζωνών) να 
επισκεφθεί 98,1 εκατομμύρια σπίτια! Άρα, θα πρέπει να κάνει 822,6 επισκέψεις 
το δευτερόλεπτο και το έλκηθρό του να κινείται με 1.045 χλμ./ δευτερόλεπτο, 
δηλαδή να πηγαίνει με 62,700...  

(http://www.infokids.gr) 

 

http://www.infokids.gr/

