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Σουηδία:  

Την αυγή της 13ης Δεκεμβρίου η ‘’ Λουτσία ‘’ – σύμβολο του φωτός – 

συνήθως το μεγαλύτερο κορίτσι του σπιτιού, φορώντας ένα μακρύ 

λευκό χιτώνα και ένα στεφάνι από αναμμένα κεριά στα μαλλιά, 

πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, προσφέροντας ζεστό καφέ και 

κουλουράκια, ενώ τραγουδά παλιά κάλαντα με τον σκοπό του λαϊκού 

ναπολιτάνικου ‘’Σάντα  Λουτσία ‘’. Οι θρύλοι της Λουτσίας γεννήθηκε 

στις Συρακούσες της Σικελίας περίπου κατά το έτος 300 μ.Χ. . Σε μερικές 

επαρχίες της Σουηδίας οι  κάτοικοι των χωριών συνηθίζουν ανήμερα τα 

Χριστούγεννα να ρίχνουν έξω από τα σπίτια και τα χωράφια τους σιτάρι, 

για να γιορτάσουν μαζί τους και τα πουλιά .  

Αγγλία:  

Σε μερικές βρετανικές περιοχές το έθιμο 

του γλεντιού σε κήπους με μηλιές και η 

παραμονή των Χριστουγέννων είναι μια 

παραλλαγή μιας ειδωλολατρικής τελετής . 

Αφού σκοτεινιάσει, οι αγρότες πηγαίνουν 

στα περιβόλια σχηματίζουν παρέες γύρο 

από τα παλιότερα δέντρα και πίνοντας μπύρα τραγουδούν τα κάλαντα. 

Πυροβολούν τα κλαριά για να διώξουν τα κακά πνεύματα και πριν από 

χρόνια άφηναν τριγύρω γλυκίσματα για να καλοπιάσουν τα πνεύματα 

και να εξασφαλίσουν  καλή σοδειά.  

Ρωσία:  

Είχαν την συνήθεια, τη νύχτα των Χριστουγέννων, να ντύνουν στ’ άσπρα 

μια κοπέλα του σπιτιού και να την βάζουν να παριστάνει την Παναγιά .  

Σικελία:  

Οι χωρικοί  βγάζουν τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων νερό από τα 

πηγάδια και ραντίζουν  τα ζώα τους, γιατί πιστεύουν ότι το νερό αυτό 
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είναι αγιασμένο,  επειδή την ίδια   ώρα γιαίνετε και ο σωτήρας του 

κόσμου. 

Ισπανία: 

Στην Βαρκελώνη  τον Μεσαίωνα είχαν ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο 

έθιμο: Την τελετή του παγωνιού . Τη μέρα των Χριστουγέννων ο 

βασιλιάς έπαιρνε  μέσα σε μια χρυσή πιατέλα ένα ψητό παγώνι, που 

θεωρείται ένα από τα ποιο σπάνια φαγητά, και το μετέφερε στην 

τραπεζαρία . Τον ακλουθούσε σ’ αυτήν την πομπή ένα πλήθος από 

ευγενείς, υπηρέτες και σωματοφύλακες . Στην τραπεζαρία μέσα 

βρίσκοντας η βασίλισσα . Ο βασιλιάς τους πρόσφερε το παγώνι για να 

το μοιράσει σε όλους τους παρευρισκόμενους . Όσοι δέχονταν την 

εξαιρετικοί αυτή τιμή, ήταν υποχρεωμένοι  να ορκιστούν μπροστά στην  

ομήγυρη ότι  θα προσπαθήσουν ν’  ανδραγαθήσουν στον πόλεμο ή στις 

ταυρομαχίες. 

Ιταλία: 

Στη Βενετία, πάλι τον Μεσαίωνα, ο Δόγης κι ο λαός πήγαιναν την νύχτα 

των Χριστουγέννων στο γειτονικό νησάκι του Αγίου Γεωργίου να 

προσκυνήσουν  το λείψανο του Αγίου Στεφανίου. Στην παραλία του 

νησιού περίμεναν βενετσιάνικες αρχόντισσες ντυμένες στα μαύρα και 

στολισμένες με κοσμήματα, για να υποδεχτούν τον Δόγη και να τον 

συνοδέψουν μέχρι το ναό. Μετά το τέλος της λειτουργίας όλη η λαμπρή 

συνοδεία έμπαινε στις γόνδολες και διασχίζοντας τα νερά ξαναγύριζαν 

στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου άρχιζε μεγάλο γλέντι, που 

συνεχιζόταν μέχρι το πρωί.  

Από τους μαθητές του Γ2: Θωμά και Ερνέστο. 

 

 

Οι Χριστουγεννιάτικες  παραδόσεις είναι μέρος της θρησκευτικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς του κουβανικού λαού. Τα έθιμα είναι 

παρόμοια με τους άλλους λαούς της Λατινικής Αμερικής: στέλνουν  
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χριστουγεννιάτικες κάρτες, συγκεντρώνονται με την οικογένεια και τους 

φίλους, δίνουν δώρα και διακοσμούν  καταστήματα, σπίτια και τους 

δρόμους με δέντρα και χριστουγεννιάτικα στολίδια. 

Μετά του 1959 με την επανάσταση της Κούβας αυτά τα παραδοσιακά 

πανηγύρια απαγορεύτηκαν. Όμως, μετά την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη 

Παύλου Β ' το 1997 τις επέτρεψαν ξανά. 

Το παραδοσιακό φαγητό  στις 24 Δεκεμβρίου είναι γαλοπούλα ή 

κοτόπουλο με ρύζι και φασόλια (congrí), μαγειρεμένα λαχανικά όπως  

(μανιόκα, κολοκύθα και γλυκοπατάτα), σαλάτες, και  τηγανητές 

αγριομπανάνες   για επιδόρπιο γλυκά φρούτα σε σιρόπι με παραδοσιακό 

τυρί. Μετά από το δείπνο πάνε όλοι στην εκκλησία. 

Στο τέλος του έτους ακολουθεί δείπνο που αποτελείται από 

γουρουνόπουλο στην σούβλα και συνοδεύεται με ρύζι και μαύρα 

φασόλια, μαρούλι και ντομάτα, κλπ. Το δείπνο αυτό τελειώνει με γλυκά 

(λουκουμάδες) σε σχήμα οκτώ, τηγανητά και βουτηγμένα σε ένα παχύ 

σιρόπι.  

Πηγή : http://www.navidadlatina.com/cuba/ 

Γ2, Ερνέστο 

Τα κάλαντα 

Την ονομασία τους, πήραν από την λατινική λέξη calenda, που 

διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα καλώ. Παιδιά, κατά ομάδες, 

περιφέρονταν και περιφέρονται  στα σπίτια, στους δρόμους, στα 

καταστήματα και τραγουδούν με ειδικό(τρίγωνο) τραγούδια, που 

αφορούν τα Χριστούγεννα, τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, τη γιορτή του 

Μ. Βασιλείου, τα Φώτα. Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα πριν 

από την Ρώμη. Τα παιδιά κρατούσαν ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης 

στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί (η λεγόμενη ειρεσιώνη, από το 

έριο = μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. Μετά, 

πήρε το έθιμο αυτό και η Ρώμη. Στο Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά, ή 

φανάρια, ή ομοιώματα πλοιαρίων ή και κτιρίων, σ το τραγούδι 

στολισμένα και τραγουδώντας συνοδεύαν το τραγούδι με κρούση 

τριγώνου ή τυμπάνου…(περίφημος ο σχετικός πίνακας του Νικηφόρου 

http://www.navidadlatina.com/cuba/
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Λύτρα Τα κάλαντα). Σήμερα η Βάση, και μάλιστα στους Πόντιους, 

διασώζεται άθικτη. Ακούμε κάλαντα πολλά και ποικιλία, με πολλές 

παραλλαγές και αποχρώσεις στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τους μαθητές του Γ2 : Αντώνη & Κωνσταντίνο 
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Στα χωριά της Β. Ελλάδας, από τις παραμονές των εορτών, ο νοικοκύρης 

έψαχνε  στα χωράφια και διάλεγε το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο 

χοντρό ξύλο, από πεύκο ή ελιά και το πήγαινε στο σπίτι του. 

Αυτό ονομαζόταν Χριστόξυλο και ήταν το ξύλο που θα έκαιγε για όλο το 

Δωδεκαήμερο τον εορτών από τα Χριστούγεννα μέχρι τα φώτα στο 

τζάκι του σπιτιού. 

Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φρόντιζε να 

έχει καθαρίσει το σπίτι  και με ιδιαίτερη προσοχή το  τζάκι, ώστε να μη 

μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθάριζαν ακόμη και την 

καπνοδόχο, για να μην βρίσκουν πατήματα οι καλικάτζαροι.. 

Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια  

θα ήταν μαζεμένοι γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης θα άναβε την 

καινούρια φωτιά και έμπαινε στην πυροστιά το Χριστόξυλο. 

Ο λαός λέει, ότι καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Χριστός, 

εκεί στην κρύα  σπηλιά της Βηθλεέμ. Σε κάθε σπιτικό οι νοικοκυραίοι 

προσπαθούσαν να καίει το Χριστόξυλο μέχρι τα φώτα.    

Από τους μαθητές του Γ2: Θανάση & Γρηγόρη 

 

Η γουρουνοχαρά 

Στην Θεσσαλία, το σημαντικότερο χριστουγεννιάτικο  έθιμο είναι το 

σφάξιμο του γουρουνιού, η λεγόμενη ``γουρουνοχαρά’’ . Η διαδικασία 

για την προετοιμασία   για την προετοιμασία και το σφάξιμο  του 

γουρουνιού γίνεται  με ιδιαίτερη  φροντίδα. Για τα μεγαλόσωμα ζώα  

απαιτούνται  4-5 άνδρες. Μετά το γδάρσιμο, αρχίζει το κόψιμο του 

λίπους,  λιώνεται και αποθηκεύεται σε μεγάλα δοχεία λαδιού για να 

χρησιμοποιηθεί αφού παγώσει από τις  νοικοκυρές στα φαγητά τους 

καλά την διάρκεια της  χρονιάς. Στις  περισσότερες  περιοχές  της  

Θεσσαλίας , τα  γουρούνια σφάζονται  την  ημέρα του Αγίου  Στεφάνου  

στις  27 Δεκεμβρίου, γι’ αυτό και η γιορτή  αυτή  ονομάζεται  

Γρουνοστέφανος.  
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Από τις μαθήτριες του Γ2, Γκέλη & Φωτεινή 

 

 

Μια παλιά ιστορία λέει πως μια  γυναίκα αφού ετοίμασε τα γλυκά της, 

βασιλόπιτες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, είδε από το παράθυρο πως 

ξημέρωσε.  Όμως είχε ξεγελαστεί από το φεγγάρι,  γιατί όπως λένε: 

‘’του  Γενάρη το   φεγγάρι παρά λίγο  να ‘ ναι μέρα ‘’ .  Έτρεξε  λοιπόν 

αυτή η γυναίκα και ξύπνησε τα παιδιά της για να τα στείλει με τα γλυκά  

για  ψήσιμο στο φούρνο.  Τα παιδιά σηκώθηκαν  πρόθυμα, πήρε το 

καθένα από ένα ταψί και ξεκίνησαν για το φούρνο. Όμως η αυγή 

αργούσε  να έρθει και ξαφνικά μέσα από τα  κοντινά στενά  ακούστηκαν 

αγριοφωνάρες και δυνατά γέλια.  Σε ελάχιστο χρόνο  ο δρόμος γέμισε 

με καλικαντζαράκια. Άρπαξαν τα παιδιά, τους πετάξανε ότι κρατούσανε 

και  άρχισαν  έναν  τρελό χορό χτυπώντας τα ταψιά και φώναζαν: ‘’Ω!  

στραβά  ταψιά,  με τα ψεύτικα  ψωμιά, αλλά με τα άσχημα, πηδάτε βρε 

μπαγάσικα‘’.  Την ώρα που λάλησε ο πρώτος  πετεινός, εξαντλημένα τα 

καλικαντζαράκια αφήσανε τα ταψιά στα  κεραμίδια ενός σπιτιού  κι 

αρχίσανε να φεύγουν  τρέχοντας με στριγκλιές  και γέλια, βγάζοντας 

έξω  τις γλώσσες  τους   που ήταν κατακόκκινες σαν τις γλώσσες  της 

φωτιάς και κουνούσαν  τις ουρές τους εδώ κι εκεί. Όταν ξημέρωσε  και  

βγήκαν οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές  τους, βρήκαν  στο δρόμο τα 
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τρία παιδιά  μισολιπόθυμα, χωρίς να έχουνε δυνάμεις για να 

σηκωθούν.  Τα  κουνήσανε, τα ραντίσανε με αγιασμό και όταν 

συνήλθαν,  διηγήθηκαν τι τους  είχαν  κάνει τα καλικαντζαράκια. Γι’ 

αυτό  όλοι  φοβόντουσαν  να βγουν  έξω από τα σπίτια τους πριν 

ξημερώσει, όλο το Δωδεκαήμερο.  

 

 

Από τις μαθήτριες του Γ2: Αγγελική 

Πουλ.  & Μαρία 

 

 

 

 

Το Γκι [ο ιξός] 

Αλλιώς, λέγεται και ιξός, ή  Άγιο δέντρο. Ο λαός μας  το λέει και αγκάθι 

του Χριστού. Σύμφωνα με ένα μύθο το γκι φύτρωσε για πρώτη φορά 

όταν ο Χριστός βάδισε στη γη. Τα αγκαθωτά φύλλα και οι κόκκινοι 

καρποί του συμβολίζουν τα μαρτύρια που πέρασε.  

 

Το γκι συνηθίζεται να το κρεμάμαι πάνω από την   πόρτα και οποίοι 

συναντηθούν από κάτω φιλιούνται. Πάνω στο φύλλωμα του λένε πως 

έχει την ιδιότητα να  συγκεντρώνουν τα κακά πνεύματα. Το 

χρησιμοποιούμε για χριστουγεννιάτικη  διακόσμηση. Θεωρούμαι ότι 
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φέρνει γούρι. Το γκι το λένε και νεραϊδόξυλο, γιατί τα παλιά χρόνια, οι 

χωρικοί μας πίστευαν ότι θεραπεύει τους νεραϊδοπαρμένους.     

  Από τους μαθητές του Γ2 :Θανάση και Γρηγόρη 

Το πάντρεμα της Φωτιάς 

Στα χωριά  της Έδεσσας την παραμονή των Χριστουγέννων «παντρεύουν 

τη φωτιά», δηλαδή παίρνουν ένα ξύλο με θηλυκό όνομα, δηλαδή 

κερασιά και ένα με αρσενικό όνομα, συνήθως από αγκαθωτά δέντρα, 

δηλαδή από βάτο. Βάζουν τα ξύλα στο τζάκι να καούν και ανάλογα με 

τον κρόκο ή τη φλόγα τους μπορούν να προβλέψουν τα μελλούμενα 

είτε για τον καιρό είτε για τη σοδειά τους. Η λαϊκή μας παράδοση θέλει 

τα αγκαθωτά δέντρα να απομακρύνουν τα δαιμονικά όντα, όπως τους 

καλικάντζαρους. 

Στην Θεσσαλία, όταν τα κορίτσια επιστρέφουν από την εκκλησία, 

ανήμερα Χριστούγεννα, βάζουν δίπλα στο τζάκι κλαδιά κέδρου που τα  

ξεδιαλέγουν να είναι λυγερά, ενώ τα αγόρια βάζουν από αγριοκέρασα. 

Τα λυγερά αυτά κλαδιά αντιπροσωπεύουν τις επιθυμίες τους για μια 

όμορφη ζωή. Όποιο κλωνάρι καεί πρώτο αυτό είναι καλό σημάδι γιατί 

αυτός ο νέος ή η νέα θα παντρευτεί πρώτα.        

 

 

Από τις μαθήτριες : Αγγέλικα & Στέλλα 
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Το Χριστόψωμο 

Το  σύμβολο της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων,  αποτελεί  

ιδιαίτερη φροντίδα  κάθε  νοικοκυρά ς. Το  σχήμα   του   συνήθως  

είναι  στρογγυλό, υπάρχουν  όμως  και  διαφοροποιήσεις  κατά 

τόπους. Στην Ιθάκη είναι μακρόστενο και σχηματίζει τη μορφή 

μικρού παιδιού που παριστάνει το Χριστό στα σπάργανα, ενώ στην 

Πετρούσα της Δράμας , πάνω στο ολοστρόγγυλο  ψωμί πλάθουν και 

τοποθετούν στη μέση και ένα μικρότερο. Το μεγάλο  κουλούρι  

συμβολίζει  τι  σπηλιά   που γεννήθηκε ο Χριστός ,  το δε  μικρό τον 

ίδιο Χριστό. Ιδιαίτερα  προσεγμένη και η διακόσμηση του. Συνήθως 

στη μέση της επιφάνεια του κολλούν ένα σταυρό από ζυμάρι, στο 

κέντρο και στις άκρες του οποίου βάζουν καρύδια και αμύγδαλα, 

σύμβολο  πλούσια ς καρποφορίας.  Τα σχέδια του έχουν άμεση  

σχέση  με την ασχολία  του  νοικοκύρη: βόδια,  αλέτρι  και  αλώνι  αν  

είναι  γεωργός, πρόβατα,  κατσίκια  και   στάνη αν είναι τσοπάνης. Το 

Χριστόψωμο  κατέχει ξεχωριστή θέση στο τραπέζι, το οποίο σε 

αρκετά μέρη στρώνεται από την παραμονή και λέγεται και  «τραπέζι 

της Παναγίας». 

 

Από τις μαθήτριες του Γ2: Αγγελική & Ξένια 
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Το παιχνίδι : «Τα καρύδια» της Ηπείρου 

Την  ημέρα των Χριστουγέννων, τα παιδιά, κορίτσια και  αγόρια, 

παίζουν ως εξής: 

Κάποιο παιδί χαράζει μ’ ένα ξυλάκι στο χώμα μια ευθεία γραμμή. Πάνω 

σ’ αυτή, κάθε παίκτης βάζει κι από ένα καρύδι στη σειρά. Μετά, ο κάθε 

παίκτης με τη σειρά του και από κάθετη απόσταση ενός με δύο μέτρα 

από τη γραμμή –σειρά των καρυδιών, σκυφτός, με το μεγαλύτερο και το 

πιο στρογγυλό καρύδι του, σημαδεύει  κάποιο από τη σειρά των 

καρυδιών. Όποιο καρύδι πετύχει  και το βγάλει έξω από τη γραμμή, το 

κερδίζει και δοκίμασε ξανά, σημαδεύοντας κάποιο άλλο  καρύδι. Αν 

αστοχήσει, συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Το παιχνίδι συνεχιζόταν μέχρι 

τελειώσουν όλα τα καρύδια της σειράς. 

Από τις μαθήτριες τα Γ2, Παυλίνα & Ελισάβετ 

 

Ασκελετούρα ή αγριοκρομμύδα 

Η ασκελετούρα ή αγιοβασιλίτσα ή αγριοκρομμύδα  ή ασκινοκάρα ή 

μπότσικας ή σκελετούρα ή σκυλοκρεμμύδα ή κρεμμάδα (Scilla 

maritime) . Φυτρώνει  άγρια και μοιάζει με μεγάλο κρεμμύδι. Ακόμα και 

να τη βγάλεις απ’ τη γη και την κρεμάσεις, δεν παύει να βγάζει νέα 

φύλλα και άνθη. Ο λαός πιστεύει  ότι αυτή τη μεγάλη ζωτική  της 

δύναμη μπορεί να τη μεταδώσει σε έμψυχα και άψυχα. Τη βγάζουμε 

από τη γη με τις ρίζες της και τη βλέπουμε να ξαναβγάζει καινούρια 

φύλλωμα. Λένε ό, τι δίνει νέα ζωή και δύναμη στον άνθρωπο και του 

φέρνει γούρι. Την ασκελετούρα την χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες από 

αρχαιοτάτων  χρόνων γιατί είχε την ιδιότητα να αποτρέπει κάθε  

δυσάρεστο γεγονός. Η ασκελετούρα θεωρείται από το λαό μας ότι 

φέρνει μεγάλο γούρι στην οικογένεια. Μέχρι και σήμερα τη βάζει ο 

νοικοκύρης σε μια γωνιά του σπιτιού του ή πίσω από την πόρτα. 
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Από τους μαθητές του Γ2: Αντώνη & Κωνσταντίνο 

 

Το   τάισμα    της   βρύσης 

Τα   μεσάνυχτα   της     παραμονής     των    Χριστουγέννων    γίνεται    το    

λεγόμενο    τάισμα   της   βρύσης,   σε     χωριά    της    Κεντρικής    

Ελλάδας.   Οι   κοπέλες    τα  χαράματα    πηγαίνουν     στην     πιο    

κοντινή    βρύση    για    να   κλέψουν    το   άκρατο   νερό,     δηλαδή    

αμίλητο     γιατί   δεν   βγάζουν    λέξη      σε   όλη   τη    διαδρομή.    Όταν    

πάρουν   το    νερό,    αλείφουν   τη   βρύση   με   βούτυρο    και   μέλι    

με  την   ευχή,   όπως   τρέχει   το   νερό   να   τρέχει   και   η   προκοπή   

στο   σπίτι,   και  όπως    γλυκό   είναι   το  στο   σπίτι,  και   όπως    γλυκό   

είναι   το   μελί,  έτσι   γλυκιά  να  είναι  και  η  ζωή   τους.   Για   να     

έχουν   καλή   σοδειά,   όταν    φθάνουν   εκεί,  την  ταΐζουν  με   

διάφορα   προϊόντα  όπως     βούτυρο,  ψωμί ,  τυρί,  όσπρια   ή    κλαδί   

ελιάς.  Έλεγαν  μάλιστα   ότι   όποια   κοπέλα   παγαίνει   πρώτη     στη  

βρύση  θα  ήταν   η  πιο  τυχερή    όλο    το  χρόνο.   Έπειτα     έριχναν   

στη   στάμνα   που   θα    έφερναν   το    νερό,  ένα    βατόφυλλο   και   

τρία  χαλίκια,    κλέβουν   το   νερό.   Από   τη   βρύση   και   γυρίζουν   

στο   σπίτι   τους   πάλι   αμίλητες   μέχρι   να   πιούνε   όλοι   από   το   

«άκραντο  νερό».   Με  το  ίδιο   νερό   ραντίζουν   και   τις   τέσσερις   

γωνίες   του   σπιτιού   και   σκορπίζουν   και  τα  τρία  χαλίκια   στο   

σπίτι.   Στη   λαϊκή   μας   παράδοση    ο βάτος   φέρνει   αισιοδοξία   και  

καλά  μαντάτα  και  διώχνει   τα  ξόρκια. 
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Από τους μαθητές του Γ2: Αλέξανδρο & Νίκο 

Ο δικός μας άγιος Βασίλης 

 

Ο δικός μας Άγιος Βασίλης, ήταν ένας καθαρά πρωτοχρονιάτικος άγιος, 

κάτι ανάμεσα στον πραγματικό Ιεράρχη της Καισαρείας και σ’ ένα 

πρόσωπο συμβολικό του Ελληνισμού, που ξεκινούσε από τα βάθη της 

ελληνικής Ασίας, κι έφτανε την ίδια μέρα σ’ όλα τα πλάτη, από τον 

Πόντο ως        την        Επτάνησο      κι        από       την     Ήπειρο       ως      

την        Κύπρο.  Ξεκινούσε  σαν  μεσαιωνικός  πεζοπόρος, αμέσως 

ύστερα από  τα  Χριστούγεννα, με το ραβδί στο χέρι, και περνούσε απ’ 

τους διάφορους τόπους, καλόβολος πάντα κουβεντιαστής με όσους 

συναντούσε. Δεν κρατούσε κοφίνι στην πλάτη του ούτε σακί 

φορτωμένο με δώρα. Εκείνο που έφερνε στους ανθρώπους ήταν 

περισσότερο συμβολικό: η καλή τύχη ιδιαίτερα κι η ιερατική ευλογία 

του. Το μόνο κάπως συγκεκριμένο ήταν το μαγικό ραβδί του, απ’ όπου 

με θαυμαστό τρόπο βλάσταιναν ή ζωντάνευαν κλαδιά και πέρδικες, 
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σύμβολα των αντίστοιχων δώρων, που θα μπορούσε να μοιράσει στους 

ευνοούμενους του. Η πατρίδα του ανατολικού Αι –Βασίλη είναι η Μικρά 

Ασία, και είναι γραμματισμένος, κατάγεται από την Καισαρεία και 

«βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι » και προσφέρει ως δώρο 

« τη σταθερή και διαχρονική χαρά της γνώσης ». 

Από τους μαθητές του Γ2: Θοδωρή και Αρτίν 

 

Η Βασιλόπιτα  

 

Το τραπέζι κάθε σπιτιού την Πρωτοχρονιά 

είναι γεμάτο καλούδια , φαγητά και γλυκά. 

Πρωτοχρονιά χωρίς βασιλόπιτα δεν γίνεται 

καθώς έχει την  «τιμητική της» τη μέρα αυτή. 

Γνωρίζουμε όμως γιατί βάζουμε φλουρί στη 

βασιλόπιτα; 

Υπάρχουν δύο παραδόσεις για το έθιμο αυτό. 

Η πρώτη λέει ότι ο ίδιος Άγιος Βασίλειος 

σκέφτηκε το τέχνασμα αυτό , θέλοντας να 

προσφέρει χαρά χωρίς να ακούει ούτε ένα 

ευχαριστώ. Ήθελε να βλέπει τα πρόσωπα των ανθρώπων να φωτίζονται από χαρά. 

Τι έκανε λοιπόν; Έπαιρνε λίρες , τις έβαζε μέσα στις πίτες και τις μοίραζε στους 

φτωχούς. Έπειτα καθώς έτρωγαν τις πίτες , έβρισκαν το δώρο του Αγίου Βασιλείου 

και περνούσαν όμορφα τις γιορτές. Έτσι διατηρήθηκε η παράδοση να βάζουμε και 

εμείς φλουρί για να τιμήσουμε τον Άγιο Βασίλειο και προς τιμήν του ονομάσαμε την 

πίτα , βασιλόπιτα . 

Η δεύτερη παράδοση έχει να κάνει με μία ιστορία που έλαβε χώρα πριν 1500 

χρόνια περίπου στην πόλη Καισαρεία της Καππαδοκίας , στην Μικρά Ασία. Ο Μέγας 

Βασίλειος ήταν δεσπότης της Καισαρείας και ζούσε βοηθώντας κάθε φτωχό και 

ανήμπορο . Κάποια μέρα ένας στρατηγός- τύραννος της περιοχής ζήτησε να του 

δοθούν όλοι οι θησαυροί της πόλης αλλιώς θα την πολιορκούσε και θα την 

κατακτούσε. Ο Μέγας Βασίλειος προσευχόταν όλο το βράδυ για να σώσει ο Θεός 

την πόλη. Την επόμενη μέρα ο στρατηγός περικύκλωσε με το στρατό του την 

Καισαρεία  και εισέβαλε απαιτώντας να δει τον δεσπότη ο οποίος εκείνη την ώρα 

προσευχόταν στο ναό , διατάσσοντας να τους δοθεί αμέσως όλο το χρυσάφι της 

πόλης. 
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Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι κάτοικοι της πόλης δεν είχαν τίποτα το 

αξιόλογο να του δώσουν . Ο στρατηγός θύμωσε τόσο πολύ που απείλησε ότι θα 

εξορίσει τον δεσπότη , λέγοντας ότι μπορεί και να τον σκοτώσει αν δεν 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του. 

Οι χριστιανοί της Καισαρείας όμως αγαπούσαν τόσο πολύ τον δεσπότη τους που 

έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Τι έκαναν λοιπόν; Μάζεψαν ό, τι χρυσαφικά είχαν και 

τα παρέδωσαν στον στρατηγό… Αυτός όμως ήταν τόσο εξοργισμένος που διέταξε 

τον στρατό του να επιτεθεί στην πόλη. Ο Μέγας Βασίλειος για να προστατέψει την 

πόλη προσευχήθηκε και έδωσε  στον στρατηγό ένα σεντούκι με ό, τι χρυσαφικά 

είχαν μαζευτεί. 

Όταν όμως ο στρατηγός πήγε να ανοίξει το σεντούκι έγινε ένα θαύμα! Όσοι ήταν 

εκεί αντίκρισαν μία λάμψη και αμέσως μετά έναν λαμπρό καβαλάρη να επιτίθεται 

με δέος πάνω στο στρατηγό και τους δικούς του. Αμέσως εξαφανίστηκαν τόσο ο 

στρατηγός όσο και ο στρατός του. 

Αφού όμως σώθηκε η πόλη, ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε μπροστά μπροστά σε ένα 

μεγάλο πρόβλημα… Θα έπρεπε να μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους και η 

μοιρασιά θα έπρεπε να είναι απόλυτα δίκαιη. Προσευχήθηκε λοιπόν πάλι να 

φωτίσει ο θεός τι να κάνει. Και η λύση βρέθηκε! 

Κάλεσε τους βοηθούς του και τους είπε να ζυμώσουν το ψωμάκια, όπου μέσα στο 

κάθε ψωμάκι θα έβαζαν και λίγα χρυσαφικά και τα μοίρασε σαν ευλογία στους 

πιστούς . Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν αλλά η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν κάθε 

οικογένεια έκοβε το ψωμί και έβρισκε μέσα τα χρυσαφικά της. Αυτό το ψωμάκι 

ήταν η βασιλόπιτα, η οποία έφερνε χαρά και ευλογία στους ανθρώπους. 

Έκτοτε φτιάχνουμε και εμείς βασιλόπιτα βάζοντας ένα φλουρί μέσα την πρώτη μέρα 

του χρόνου , την ημέρα του Αγίου Βασιλείου. 

Από τους μαθητές του Γ2: θανάση & Ντέιβιντ 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ) 

Αυτή είναι η μέρα όπου ήλθ’ ο Λυτρωτής 

από Μαριάμ Μητέρα εκ Παρθένου γεννηθείς. [2] 

Άναρχος αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο θεός 

Αγέννητος γεννάται  εις την   φάτνην ταπεινό . [2] 

Άγγελοι το νέο λέγουν εις ποιμένας και βοσκούς 

ο Αστήρ το θαύμα δείχνει εις τους μάγους και σοφούς. [2] 

Οι τρεις μάγοι ξεφωνάνε τ’’ άστρο έχουν βοηθό 

Τη σπηλιά  ψάχνουν να βρούνε με τον άγιο θεό. [2] 

Λίβανο χρυσό και σμύρνα να του παν’ επιθυμούν 

τη μικροί γλυκιά μορφή του σκύβουν και προσκυνούν. [2] 

Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό ευτυχία να σας[2] 

Από τους μαθητές του Γ2: Γρηγόρη & Θανάση 

 

 

Κάλαντα Ηπειρώτικα 

Ελάτε εδώ γειτόνισσες 

Και εσείς γειτονοπούλες, 

Τα σπάργανα να φτιάξουμε 

και το Χριστό ν’ αλλάξουμε. 

Τα  σπάργανα για το Χριστό, 
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Ελάτε όλες σας εδώ.  [δις] 

Να πάμε να γυρίσουμε 

Και βάγια να σκορπίσουμε 

Να βρούμε και την Παναγιά 

οπού μας φέρνει την χαρά. 

Τα σπάργανα  για το Χριστό, 

ελάτε όλες σας εδώ. [δις] 

Κοιμάται   στα τριαντάφυλλα, 

γεννιέται μες στα λούλουδα. 

Γεννιέται μες στα λουλούδια, 

κοιμάται στα τριαντάφυλλα. 

Τα σπάργανα για το Χριστό, 

ελάτε όλες σας εδώ. 

Τα σπάργανα να φτιάξουμε 

Από τις μαθήτριες του Γ2: Αγγέλικα & Στέλλα 

 

 

 
 

Άγιος  Βασίλης  έρχεται Γενάρης ξημερώνει 

Ο μήνας που μας έρχεται το  χρόνο φανερώνει . 

Τρα λα λα… 

Τρα λα λα… 
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Την άδεια  γυρεύουμε  στο σπίτι σας να  μπούμε 

τον Άγιο  με όργανα  και  φωνές   να  πούμε 

Τρα λα λα… 

Τρα λα λα… 

Εκοίταξα   στον ουρανό  και  είδα  δυο  λαμπάδες  και με 

το καλωσόρισμα  καλές  σας εορτάδες 

Τρα λα λα… 

Τρα λα λα… 

Και πάλι ξανακοίταξα  και είδα  δυο  στεφάνια  και με το 

καληνύχτισμα  καλά σας  Θεοφάνεια 

Τρα λα λα … 

Τρα λα λα … 

 

Από τις μαθήτριες του Γ2 : Αγγελική  και  Μαρία  

 

ΚΑΛΑΝΤΑ  θΡΑΚΗΣ 

Χριστός  γεννιέται, χαρά στον κόσμο, 

χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια. 

Σαράντα μέρες, σαραντα νύχτες, 

η Παναγιά μας κοιλοπονούσε. 

Κοιλοπονούσε, παρκαλούσε, 

Τους αρχαγγέλους, τους Ιεράρχες. 

Σεις αρχαγγέλοι,Ιεράρχες, 
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Στη  Σμύρνη  πηγαίν’τε  μαμμές  να  φέρ’τε. 

Άγια  Μαρίνα,  άγια  Κατερίνα, 

στη  Σμύρνη  πάνε,  μαμμές να φέρουν. 

Όσο να πάνε  κι  όσο  να έρθουν, η παναγιά 

Μας ηληυτηρώθη. 

Από τις μαθήτριες Φωτεινή  & Γκέλη 

 

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς [ΑΜΟΡΓΟΥ] 

 

Αφέντη ,αφέντη ολάφεντε πέντε βόλες αφέντη εσέ σου 

Πρέπει αφέντη μου στο μαύρο καβαλάρης τρεις να 

Βαστούν  τη  σέλα  σου  κι  έξε το χαλινάρι και τρεις να σε 

Παρακαλούν αφέντη καβαλάρη. 

Οπούπαμε τ’ αφέντη μας ας πούμε της κέρας μας. Κέρα                                   

μαρμαροτράχηλη  και  φεγγαρομαούλα πούσεις τον ήλιο 

Πρόσωπο και, το φεγγάρι  στήθος και του κοκόρου το 

Φτερό εσείς καμαροφρύδι. 

Εδώ που καλαντίσαμε καλά μας   επληρώσαν καλά να παν 

Τα έτη τους και τα υπάρχοντα  τους  ρόδα και 

Τριαντάφυλλα εις τα προσκέφαλά τους. 

 

Από τις μαθήτριες  Ξένια και Αγγελική   
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ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ    ΚΑΛΑΝΤΑ 
 
 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά 
κι αρχή καλό μας χρόνος ! 

Υγεία  αγάπη και χαρά 
να φέρει ο νέος χρόνος! 
Υγεία αγάπη και χαρά 

να φέρει ο νέος χρόνος! 
 

Να ζήσει ο κύρης  ο καλός 
Να ζήσει  η κυρά του! 

Όλα του κόσμου τα αγαθά 
να έχει η φαμελιά του! 

που’ χει  καρδιά  μεγάλη! 
Να  ζήσει τ’ αρχοντόπουλο 

 
Σ’  εμάς και την παρέα μας 

ένα  φλουρί να βάλει… 
Σ’ εμάς και την παρέα μας 

ένα  φλουρί  να βάλει… 
 

Από τις μαθήτριες του Γ2 : Παυλίνα & Ελισάβετ 
      
 


