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ΣΑ  ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ  Σ΄1 ΣΑΞΖ 

 

Ανδπεάδε Έθε 

Ανωγιάηε Κωνζηανηίνα 

Αζππογέπακα Γήμεηπα 

Βαλάπε Ηωάννα 

Βεπύκιος Μαπιάννα 

Γιαννούλερ Μάπιορ 

Γκανάλαρ Παναγιώηερ 

Εαθείπερ Σωηήπερ 

Ειώγκαρ Χπήζηορ 

Κανιώπε Φωηεινή 

Κάηζε Σπύπο 

Κλονηδάπερ Γεμήηπερ 

Κοβαηζάι Απμάνηο 

Κολέ Θεοδώπα 

Μαλέζκορ Άκερ 

Μίηα Διπήνε 

Μπακάλε Δύα 

Μπακάλερ Άγγελορ 

Μπάκαρ Νίκορ 

Μπε ϊ νηάπερ Κωνζηανηίνορ 

Μπούζε Μαπίζα 

Ναζηούλε Μςπηώ 

Ζ δαζκάλα ηερ ηάξερ: Δλένε Κεσαγιά. 

Καιή δηαζθέδαζε!!! 
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 Γεηα ζαο!!!!  

Δίκαζηε ηα παηδηά ηνπ Σ΄1 ηκήκαηνο ηνπ 3
νπ

 Γ.. Πξέβεδαο.  

Μεηά από πνιύ θόπν θαηαθέξακε λα πινπνηήζνπκε κηα 

επηζπκία πνπ είρακε από πξνεγνύκελεο ρξνληέο. Δπεηδή ην 

ηέινο απηήο ηεο πξώηεο καο πξνζπάζεηαο ζπκπίπηεη κε ηηο 

παξακνλέο κηαο κεγάιεο γηνξηήο, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, απνθαζίζακε ην πιηθό πνπ ζα 

ζπγθεληξώζνπκε λα είλαη ζρεηηθό. Δπνκέλσο, ζα πεξηέρεη ήζε θαη έζηκα ηεο Διιάδνο 

θαη άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ, ζπληαγέο , αηλίγκαηα αιιά θαη θαηαζθεπέο. 

Δπηπιένλ, κπνξείηε λα δηαβάζεηε πνηήκαηα, λα δσγξαθίζεηε ρξηζηνπγελληάηηθεο 

εηθόλεο, λα δηαζθεδάζεηε κε αλέθδνηα θαη λα ζπαδνθεθαιηάζεηε ιύλνληαο ην 

ζηαπξόιεμό θαη δηάθνξα άιια πνπ πξνηείλνπκε.  

ηελ πξνζπάζεηά καο απηή ρξεζηκνπνηήζακε σο εξγαιείν ηνλ ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή. Πεξηεγεζήθακε ζε ηζηνζειίδεο, δηαβάζακε θαη επηιέμακε ην πιηθό πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνύζακε. ηε ζπλέρεηα, αληηγξάςακε ή γξάςακε ηα θείκελά καο θαη ηα 

απνζεθεύζακε. Αθνύ ην πιηθό καο ήηαλ έηνηκν, ην εθηππώζακε θαη έηζη βξίζθεηαη 

ζηα ρέξηα ζαο απηή ηε ζηηγκή. Διπίδνπκε λα ζαο ηθαλνπνηήζεη!!! 

αο επρόκαζηε Καιά Υξηζηνύγελλα θαη επηπρηζκέλνο ν θαηλνύξγηνο ρξόλνο!!! 

Οη καζεηέο ηνπ Σ΄ 1 
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ΖΘΖ ΚΑΗ ΔΘΗΜΑ 

(από ηελ Διιάδα αιιά θαη άιιεο επξωπαϊθέο ρώξεο) 

Πνηνο είλαη ηειηθά ν Αϊ  Βαζίιεο;  

Σελ εκέξα ηνπ Aγίνπ Βαζηιείνπ (Πξσηνρξνληά) έρνπκε ηελ 

πξνζκνλή ελόο ηαπεηλνύ θαη θαινύ Έιιελα αγίνπ κε ηα καύξα γέληα 

θαη ην ζθνύξν θησρό ξάζν, πνπ έξρεηαη από ηελ Καηζάξεηα ηεο 

Καππαδνθίαο (Μηθξά Αζία) λα επινγήζεη ηα ζπηηηθά καο θαη λα πάξεη 

ην δηθό ηνπ θνκκάηη από ηε βαζηιόπηηα (βγάδνπκε έλα ηνπ Υξηζηνύ, 

έλα ηεο Παλαγίαο, έλα ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, έλα ηνπ θησρνύ, έλα ηνπ 

ζπηηηνύ, θαη κεηά ηα δηθά καο –αλ πέζεη ην θινπξί ηνπ Υξηζηνύ, ηεο 

Παλαγίαο ή ηνπ αγίνπ Βαζηιείνπ, ην δίλνπκε ζηελ εθθιεζία).  

Απηόο είλαη ν Άγηνο Βαζίιεηνο, ν θηιάλζξσπνο επίζθνπνο ηνπ 

4νπ αηώλα κ.Υ., ν άλζξσπνο ησλ γξακκάησλ ν ηαπεηλόο θαη ζαπκαηνπξγόο (έλαο από ηνπο 

Σξεηο Ηεξάξρεο), θαη όρη ν πνλεξνύιεο Santa Claus πνπ εηζήρζε από ηελ Ακεξηθή γηα λα 

δηαθεκίζεη αλαςπθηηθά θαη ηελ πξακάηεηα ησλ εκπόξσλ. Καιόο είλαη θη απηόο (κε ηελ 

άζπξε γελεηάδα θαη ην βαζύ γέιην θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπ –ιόγσ θνηιίηζαο– λα ρσξέζεη 

από ηηο θακηλάδεο) αιιά ν δηθόο καο, ν ξσκηόο άγηνο, είλαη πην άγηνο, πην βαζύο (ζε λόεκα), 

ιηγόηεξν δηαθεκηζηηθόο αιιά όρη ιηγόηεξν αμηαγάπεηνο. 

Γηα ηελ ηζηνξία αλαθέξνπκε όηη ν Santa Claus, ν επξσπατθόο «Παηέξαο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ», αληηζηνηρεί ζηνλ άγην Νηθόιαν θαη γηα όιεο ηηο ρώξεο (εθηόο από ηελ 

Διιάδα) επηζθέπηεηαη ηα ζπίηηα ηα Υξηζηνύγελλα. Δκείο ηνλ δερόκαζηε ηελ πξσηνρξνληά, 

γηαηί είλαη ε κέξα ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, πνπ είλαη ν δηθόο καο «Παηέξαο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ». Ζ κνξθή ηνπ Santa Claus πνπ μέξνπκε πιένλ όινη δηακνξθώζεθε από 

ηνλ ακεξηθαλό ζθηηζνγξάθν Σόκαο Ναζη ην 1862, κε βάζε παιαηόηεξεο επξσπατθέο 

παξαδόζεηο, ελώ ην θόθθηλν ρξώκα ηεο ζηνιήο ηνπ ην πήξε εμαηηίαο ηνπ θόθθηλνπ 

ρξώκαηνο γλσζηνύ ακεξηθάληθνπ αλαςπθηηθνύ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε κνξθή ηνπ ζε 

δηαθεκίζεηο. Αξρηθά ήηαλ ληπκέλνο ζηα ρξώκαηα ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. 

Πεγή: http://dimrizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page06.htm. Λήςε 25/11/2011 

Σν μέξαηε απηό γηα ηε γαινπνύια; 
 

ηελ Δπξώπε, ππήξρε παιαηόηεξα ε ζπλήζεηα λα καγεηξεύνπλ 

κεγάια πνπιηά γηα ην γηνξηηλό γεύκα. Πξνηηκνύζαλ ηνπο θαζηαλνύο, ηηο 

ρήλεο θαη ηα παγόληα. Όηαλ όκσο δνθίκαζαλ ηε γαινπνύια, ηελ 

θαζηέξσζαλ σο ην θαηεμνρήλ ρξηζηνπγελληάηηθν γεύκα. ηηο αξρέο ηνπ 

19
νπ

 αηώλα, ζην Νόξθνιθ ηεο Αγγιίαο νη πηελνηξόθνη έιπζαλ ην 

πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο ηεο γαινπνύιαο σο εμήο: έβαδαλ ηα πνπιηά 

λα δηαλύνπλ πάλσ από 100 ρηιηόκεηξα ζε κηα εβδνκάδα γηα λα θηάζνπλ 

ζηελ πξσηεύνπζα. Κη επεηδή ηα πνδαξάθηα ηνπο δελ είλαη θηηαγκέλα γηα πεδνπνξία, ηνπο 

θνξνύζαλ εηδηθά θαιύκκαηα ή ηα βνπηνύζαλ ζε πίζζα, γηα λα ζθιεξύλνπλ! 
Πεγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page06.htm.  Λήςε 25/11/2011 

http://dimrizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page06.htm
http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page06.htm
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Από πνύ πξνέξρεηαη ην Υξηζηνπγελληάηηθν Γέληξν;   
 

Οη πξόγνλνη ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ κπνξνύλ λα 

αλαδεηεζνύλ ζηα εηδσινιαηξηθά έζηκα ηεο ιαηξείαο ησλ δέληξσλ. 

Σόηε δέληξα κεηαθέξνληαλ κέζα ζηα ζπίηηα θαη νη άλζξσπνη ηα 

ζηόιηδαλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ θαιή ζνδεηά ηνλ επόκελν ρξόλν. 

Λέγεηαη όηη ν Μαξηίλνο Λνύζεξνο μεθίλεζε ηελ παξάδνζε ησλ 

αλακκέλσλ ιακπώλ ζην Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, ζηε Γεξκαλία, ηνλ 

16ν αηώλα. Ζ εηθόλα ελόο πξάζηλνπ δέληξνπ ηελ παξακνλή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, κε ηα αζηέξηα λα ιάκπνπλ ζηνλ νπξαλό από πάλσ 

ηνπ, ιέγεηαη όηη ηνπ έθαλε κεγάιε εληύπσζε θη έηζη ηνπνζέηεζε έλα 

παξόκνην δέληξν, δηαθνζκεκέλν κε αλακκέλα θεξηά, κέζα ζην ζπίηη 

ηνπ. ηα κέζα ηνπ 1800, ην έζηκν ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ είρε επεθηαζεί ηαρύηαηα 

ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν έζηκν γηλόηαλ αηηία γηα πνιιά αηπρήκαηα!. Έηζη, κέρξη λα 

εθεπξεζνύλ ηα ειεθηξηθά θσηάθηα, νη πξνλνεηηθνί είραλ θαη έλαλ θνπβά λεξό θάησ από ην 

δέληξν, γηα ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο…   

Σν 1882, ην πξώην ειεθηξηθά θσηηζκέλν Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ηνπ θόζκνπ, 

ζηνιίζζεθε ζηελ πόιε ηεο Νέαο Τόξθεο, ζηελ θαηνηθία ηνπ Έληνπαξη Σδόλζνλ, ελόο 

ζπλαδέιθνπ ηνπ εθεπξέηε Σόκαο Έληηζνλ. ήκεξα, πεξηζζόηεξα από 72 εθαηνκκύξηα 

δέληξα ζηνιίδνληαη θάζε Υξηζηνύγελλα, θαη από απηά, 35 εθαηνκκύξηα είλαη αιεζηλά 

δέληξα ελώ 37 εθαηνκκύξηα είλαη ςεύηηθα.  

Πεγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page06.htm. Λήςε 25/11/2011 

Σν έζηκν ηεο δύκεο ζηελ Κξήηε 
 

ε ρσξηά ηεο επαξρίαο Ακαξίνπ, ζηελ Κξήηε, ηε λύρηα ηεο παξακνλήο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ βάδαλε ιίγε θνηλή δύκε ζ‟ έλα πηάην θαη θάπνηα ζηηγκή, ελώ βεγγεπίδανε 

(μελπρηνύζαλ ζπδεηώληαο) πεξηκέλνληαο, ε δύκε ανέβαινε θαη γηλόηαλ πξνδύκη. Σόηε, θαηά 

ηελ πίζηε ησλ αλζξώπσλ, ήηαλ ε ώξα πνπ γεννάηαι ο Χπιζηόρ (ν Υξηζηόο γεννάηαι θη 

αναζηαίνεηαι θάζε ρξόλν, γηαηί γηα ηελ Δθθιεζία ν ρξόλνο έρεη άιινπο ζπκβνιηζκνύο). 

 

Πεγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm. Λήςε 01/12/2011 

 

Σν Υξηζηόμπιν, έζηκν ηεο Μαθεδνλίαο 
 

ηα ρσξηά ηεο Βνξείνπ Διιάδαο, ν λνηθνθύξεο ςάρλεη ζηα ρσξάθηα ηηο παξακνλέο ησλ 

γηνξηώλ θαη δηαιέγεη ην Υξηζηόμπιν, δειαδή ην πην όκνξθν, γεξό θαη ρνληξό μύιν από 

πεύθν ή ειηά, πνπ ζα ην πάεη ζπίηη ηνπ, κε ζθνπό λα θαίεη ζπλέρεηα ζην ηδάθη από ηα 

Υξηζηνύγελλα κέρξη θαη ηα Φώηα. Ο ιαόο πηζηεύεη όηη θαζώο θαίγεηαη ην Υξηζηόμπιν, 

δεζηαίλεηαη ν Υξηζηόο ζηελ θξύα ζπειηά ηεο Βεζιεέκ. 

Πξηλ ν λνηθνθύξεο θέξεη ην Υξηζηόμπιν, θάζε λνηθνθπξά θξνληίδεη λα έρεη θαζαξίζεη 

θαιά ην ζπίηη θαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην ηδάθη, ώζηε λα κε κείλεη νύηε ίρλνο από ηελ 

παιηά ζηάρηε. Καζαξίδνπλ αθόκε θαη ηελ θαπλνδόρν, γηα λα κε βξίζθνπλ παηήκαηα λα 

θαηέβνπλ νη θαιηθάληδαξνη, ηα θαθά δαηκόληα, όπσο ιέλε ζηα παξαδνζηαθά 

ρξηζηνπγελληάηηθα παξακύζηα. 

Σν βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, όηαλ όιε ε νηθνγέλεηα ζα είλαη καδεκέλε 

γύξσ από ην ηδάθη, ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ ζα αλάςεη ηελ θαηλνύξηα θσηηά θαη ζα κπεη 

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page06.htm
http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm.%20Λήψη%2001/12/2011
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ζηελ ππξνζηηά ην Υξηζηόμπιν, κε επρή όισλ λα αληέμεη γηα όιν ην δσδεθαήκεξν ησλ 

γηνξηώλ. 

Πεγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm. Λήςε 01/12/2011 

 

Σν ηάηζκα ηεο βξύζεο 
 

ηελ Κεληξηθή Διιάδα νη θνπέιεο, ηα κεζάλπρηα ή πξνο ηα ραξάκαηα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ (αιινύ ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο), πεγαίλνπλ ζηελ πην θνληηλή 

βξύζε "γηα λα θιέςνπλ ην άθξαλην λεξό". Σν ιέλε άθξαλην, δειαδή ακίιεην, γηαηί δε 

βγάδνπλ ιέμε ζ' όιε ηε δηαδξνκή. Όηαλ θηάλνπλ εθεί, ηελ "ηατδνπλ", κε δηάθνξεο 

ιηρνπδηέο: βνύηπξν, ςσκί, ηπξί, ζηηάξη ή θιαδί ειηάο θαη ιέλε:   

"Όπσο ηξέρεη ην λεξό ζ' βξπζνύια κ', έηζ' λα ηξέρ' θαη ην βην κ'".   

Έπεηηα ξίρλνπλ ζηε ζηάκλα έλα βαηόθπιιν θαη ηξία ραιίθηα, "θιέβνπλ λεξό" θαη 

γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο πάιη ακίιεηεο, κέρξη λα πηνπλ όινη από η' άθξαλην λεξό. Με ην 

ίδην λεξό ξαληίδνπλ θαη ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ ζπηηηνύ, ελώ ζθνξπνύλ ζην ζπίηη θαη ηα 

ηξία ραιίθηα.   

Πεγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm. Λήςε 01/12/2011 

 

"Tα θαξύδηα" Παξαδνζηαθό νκαδηθό παηγλίδη πνπ παίδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

Ήπεηξν. 

 
Σελ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ,ζε πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, ηα παηδηά , θνξίηζηα θαη αγόξηα , 

παίδνπλ "ηα θαξύδηα". Σν παηρλίδη είλαη νκαδηθό θαη παίδεηαη σο εμήο:  

Κάπνην παηδί ραξάδεη κε έλα μπιάθη ζην ρώκα κηα επζεία γξακκή.  

Πάλσ ζε απηή ηελ επζεία γξακκή θάζε παίθηεο βάδεη θη από έλα θαξύδη ζηε ζεηξά.  

Μεηά, ν θάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη από θάζεηε απόζηαζε ελόο κε δύν κέηξα από ηε 

γξακκή - ζεηξά ησλ θαξπδηώλ, ζθπθηόο, κε ην κεγαιύηεξν θαη ην πην ζηξνγγπιό θαξύδη 

ηνπ, ζεκαδεύεη θάπνην από ηε ζεηξά ησλ θαξπδηώλ. 

Όπνην θαξύδη πεηύρεη θαη ην βγάιεη έμσ από ηε γξακκή ην θεξδίδεη θαη δνθηκάδεη μαλά 

ζεκαδεύνληαο θάπνην άιιν θαξύδη. Αλ αζηνρήζεη, ζπλερίδεη ν επόκελνο παίθηεο. 

Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα θεξδεζνύλ όια ηα θαξύδηα... 

 

Πεγή: http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm. Λήςε 01/12/2011 
 

Υξηζηνύγελλα ζηελ Αγγιία 

Ζ Αγγιηθή θιαζζηθή δηαθόζκεζε πεξηιακβάλεη θσηεηλά 

θόθθηλα αιεμαλδξηλά γύξσ από ην ηδάθη, θαζώο θαη θιαδηά «γθη» 

πνπ θξέκνληαη από ηελ νξνθή πνπ ,ζύκθσλα κε ηε παξάδνζε, 

όπνηνο ζηέθεηαη θάησ απ΄ απηό πξέπεη λα αληαιιάζζεη θηιηά κε 

αγαπεκέλα πξόζσπα. Γηα ηνπο Άγγινπο δε λνείηαη ενξηαζηηθό ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη 

ρσξίο γαινπνύια, θξεαηόπηηα θαη ρξηζηνπγελληάηηθε πνπηίγθα γηα θαιή ηύρε. 

  

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm.%20Λήψη%2001/12/2011
http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm.%20Λήψη%2001/12/2011
http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/xristougena/page05.htm.%20Λήψη%2001/12/2011
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Υξηζηνύγελλα ζηε Γαιιία 

Σα Υξηζηνύγελλα ζηε Γαιιία απνηεινύλ ηελ 

ενξηαζηηθή θνξύθσζε ηνπ έηνπο. ε αληίζεζε κε άιιεο 

επξσπατθέο ρώξεο, ε επνρή πξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη 

ιηγόηεξν ζεκαληηθή. 

Ζ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ εδώ είλαη κηα 

ζπλεζηζκέλε εξγάζηκε κέξα. Σν βξάδπ όκσο ε νηθνγέλεηα 

ζπγθεληξώλεηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ρξηζηνπγελληάηηθν 

δείπλν. Ο Père Noël, ν θαηά ηνπο Γάιινπο Άγηνο Βαζίιεο, δίλεη ηα δώξα ηνπ ην βξάδπ 

κεηαμύ 24 πξνο 25 Γεθεκβξίνπ. 

Μεγάιε ζεκαζία ζηνπο ενξηαζκνύο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ έρνπλ νη γαζηξνλνκηθέο 

απνιαύζεηο. Σν παξαδνζηαθό ενξηαζηηθό ηξαπέδη, ην «Reveillon» (ξεβεγηόλ) απνηειείηαη 

από κηα πινύζηα γθάκα δηαθνξεηηθώλ πηάησλ. Καη απηό ην έζηκν έρεη πεξάζεη ζήκεξα ζηα 

πξνγξάκκαηα όισλ ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ηεο Δπξώπεο θαη όρη κόλν αιιά θαη επί 

πιένλ θαη ηελ Πξσηνρξνληά. 

Οη Γάιινη ηα αιεμαλδξηλά, ηα γλσζηά θόθθηλα ινπινύδηα, ηα απνθαινύλ Etoiles de 

Noël (Αζηέξηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ) θαη ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα δηαθόζκεζε εζσηεξηθώλ 

ρώξσλ θαζώο θαη σο δώξν ζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Υξηζηνύγελλα ζηε Γεξκαλία 

Οη κπάγθνη ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο έρνπλ 

γιπθά, ζηνιίδηα θαη δεζηό θόθθηλν γιπθό θξαζί κε κπαραξηθά. 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ γηνξηάδεηαη ν άλθη Νίθνιάνπο (ν Άγηνο 

Νηθόιανο) πνπ είλαη παξόκνηνο ηνπ Άγηνπ Βαζίιεηνπ σο πξνο 

ην έζηκν ησλ δώξσλ. ηελ ιανγξαθηθή ηνπ έθδνζε θέξλεη 

δώξα ζηα θαιά παηδηά, αιιά θαη έλα δεκαηάθη βέξγεο γηα λα 

δείξεη ηα παηδάθηα πνπ δελ ήηαλ θξόληκα. 

Οη Γεξκαλνί δίλνπλ κεγάιν βάξνο ζηε δηαθόζκεζε ησλ ζπηηηώλ ηνπο ηελ πεξίνδν 

ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Γύξσ από ηα παξάζπξα βάδνπλ ειεθηξηθά θεξάθηα ή 

ιακπηόληα θαη ζηα ηδάκηα ηνπνζεηνύλ πνιύρξσκεο ρξηζηνπγελληάηηθεο θηγνύξεο, ελώ ζηνλ 

θήπν ζηνιίδνπλ έλα αιεζηλό θπηεκέλν έιαην κε ιακπάθηα. 

Δπίζεο, ζηε Γεξκαλία ζπλαληάηαη ζπρλά ην έζηκν ηνπ ιεγόκελνπ Adventskranz. 

Πξόθεηηαη γηα έλα θεξνπήγην από θιαδηά ειάηνπ πνπ είλαη πιεγκέλα, έηζη ώζηε λα 

ζρεκαηίδνπλ έλα ζηεθάλη. ην ζηεθάλη απάλσ είλαη ηέζζεξηο ζέζεηο κε θεξηά, πνπ 

ζπκβνιίδνπλ ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα. Κάζε Κπξηαθή 

αλάβνπλ έλα θεξί παξαπάλσ, κεηξώληαο αληίζηξνθα ην ρξόλν πνπ απνκέλεη γηα ηνλ εξρνκό 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Γειαδή ηέζζεξηο βδνκάδεο πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα αλάβνπλ έλα θεξί, 

ηελ επόκελε βδνκάδα δύν, ηελ κεζεπόκελε ηξία θαη ηειηθά ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή πξηλ ηα 

Υξηζηνύγελλα αλάβνπλ ηέζζεξα θεξηά. 
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ε όια ηα ζρνιεία από ην Νεπηαγσγείν σο ην Γπκλάζην γίλεηαη ρξηζηνπγελληάηηθε 

ενξηή κε ζεαηξηθή παξάζηαζε, ελώ ηα παηδηά αληαιιάδνπλ δώξα. Σν έζηκν απηό 

νλνκάδεηαη Wichteln θαη είλαη αγαπεηό θαη ζηηο Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο ησλ κεγάισλ. 

Καζέλαο θέξλεη έλα ή παξαπάλσ δσξάθηα ηπιηγκέλα ζην ραξηί θαη ηα βάδεη καδί κε ηα άιια 

θάησ από ην Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. Όηαλ έξζεη ε ώξα, έλαο έλαο κε ηελ ζεηξά πεξλάλε 

όινη θάησ από ην δέληξν θαη παίξλνπλ από έλα δσξάθη κέρξη πνπ λα ηειεηώζνπλ. Οη 

εηαηξείεο δηνξγαλώλνπλ Υξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη γηα όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν ίδην 

θαη νη όκηινη, θαη νη παξέεο, νη νπνίεο ζπλαληηνύληαη γηα ηελ παξαδνζηαθή 

Υξηζηνπγελληάηηθε ενξηή. 

Έλα άιιν έζηκν ηεο επνρήο πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα είλαη ην ρξηζηνπγελληάηηθν 

εκεξνιόγην Adventskalender. Πξόθεηηαη γηα έλα εκεξνιόγην κε 24 ζέζεηο αξηζκεκέλεο από 

ην 1 κέρξη ην 24 θαη ζπκβνιίδνπλ ηηο εκέξεο ηνπ Γεθεκβξίνπ πξηλ από ηα Υξηζηνύγελλα. Οη 

ζέζεηο είλαη θιεηζκέλεο κε πνξηάθηα. Κάζε κέξα αλνίγνπλ ην αληίζηνηρν πνξηάθη θαη 

βξίζθνπλ κηα έθπιεμε πνπ κπνξεί λα είλαη έλα ζνθνιαηάθη, δαραξσηό, παηρλίδη, θιπ. 

 

      Υξηζηνύγελλα ζηελ Διβεηία 

ηελ Διβεηία νη ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξν ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ενξηάδνληαη κε πινύζηα παξαδνζηαθά έζηκα, 

όπσο ην γηνξηηλό ζηεθάλη θαη ην ρξηζηνπγελληάηηθν εκεξνιόγην. 

Ο «Samichlaus» όπσο νλνκάδεηαη ζηε γεξκαληθή πιεπξά ηεο 

Διβεηίαο ν Άγηνο Νηθόιανο κνηξάδεη γιπθά θαη δώξα ζηα παηδηά 

ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. Ζ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κε όια ηα 

άιια έζηκα ηνπ δέλδξνπ ,ηα θάιαληα, ην γηνξηηλό ηξαπέδη θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εκέξα απηή. 

Υξηζηνύγελλα ζηε Ννξβεγία 

Σα θαλδηλαβηθά «Jul» (Υξηζηνύγελλα) έρνπλ ηηο ξίδεο 

ηνπο ζε αξραία γεσξγηθά έζηκα ηνπ Υεηκώλα θαη ηεο επνρήο 

ηεο ζπγθνκηδήο. Ο Julenissen, όπσο νλνκάδεηαη ν Ννξβεγόο 

Άγηνο Βαζίιεο, καδί κε ηνπο βνεζνύο ηνπ θέξλεη δώξα θαη 

θαιή ηύρε ζην ζπίηη θαη ζην ζηάβιν. 

Σε λύρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηα παηδηά βάδνπλ κπνι κε 

θνπξθνύηη από αιεύξη ζαλ πξνζθνξά ζηνλ Julenissen πνπ 

επηζθέπηεηαη ηα παηδηά ηεο Ννξβεγίαο, νινθιεξώλνληαο ην καθξηλό ηνπ ηαμίδη από ηε 

Λαπσλία πάλσ ζην έιθεζξν πνπ ην ζέξλνπλ ηάξαλδνη. 

Ζ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ νλνκάδεηαη Julbrod θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα 

παιηά ρξόληα εηνηκάδνληαλ κέρξη θαη 60 δηαθνξεηηθά πηάηα γηα ην ηξαπέδη ησλ θίισλ, ησλ 

ζπγγελώλ θαη θπζηθά ηεο νηθνγέλεηαο. 

Πεγή: http://el.wikipedia.org/wiki. Λήςε 13/12/2011 

http://el.wikipedia.org/wiki.%20Λήψη%2013/12/2011
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ΠΟΗΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: http://www.mathima.gr/education/yliko/files_yliko/25d_poihmata.html#55 

Λήςε 13/12/201 

Ο Υξηζηόο γελλήζεθε 

Σνπ βνξηά ην θύζεκα 

θόπεθε ζηε κέζε 

θη έιησζαλ ηα θξύζηαιια 

πάλσ ζηα λεξά. 

Σα πνπιηά δεζηάζεθαλ 

κέζα ζηε θσιηά ηνπο 

θαη ηα νπξάληα ζθίξηεζαλ 

από ηε ραξά. 

Ο Υξηζηόο γελλήζεθε 

Θεία θαινζύλε 

ζ‟ απισζεί ζ‟ νιόθιεξε 

ηελ θαεκέλε γε. 

Ο Υξηζηόο γελλήζεθε 

επί γεο εηξήλε 

ζσηεξίαο κπζηηθή 

γιπθηά θέγγεη απγή. 

 

Ζ λύρηα ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ 

Νύρησζε θη απιώζεθε, καύξν ην ζθνηάδη 

ε δσή, βνπβάζεθε, δελ αθνύο ιαιηά 

ηα λεξά παγώζαλε, ζηάζεθε ην ρηόλη 

ηα πνπιάθηα ηξέκνπλε κέζα ζηε θσιηά. 

Ξάθλνπ ζηα κεζνύξαλα έιακςε ελ‟ αζηέξη 

γειαζηό θαη πξόζραξν ζαλ απγεξηλόο 

νη βνζθνί μαθληάζηεθαλ, ηα θιαδηά ιπγίδνπλ 

θη άλνημε νιόιακπξνο, πάιη ν νπξαλόο. 

 

Ο ιηρνύδεο ηεο Πξωηνρξνληάο (Δ. 

Νέγξε) 

Πάλσ ζην έιθεζξν θπιώ, 

θη είκαη θαη ιίγν ζηξνπκπνπιό. 

Θα „ζεια λα „ηαλ παγσηό, 

νιόθιεξν ην ρηόλη! 

Βιέπσ ηα δέληξα ηα ςειά, 

ζαλ γιεηθηηδνύξηα είλ‟ θη απηά. 

Θα „ζεια λα „ηαλ δάραξε, 

θαη ηα βνπλά αθόκε! 

Μέζα ζην ζπίηη ζαλ ζα κπσ, 

δίπια ζην δέληξν ην ςειό, 

ηξαπέδη είλαη ζηξσκέλν! 

Σν βξάδπ πσο πξνζκέλσ! 

Θ‟ αλνίμνπκε δώξα έλα ζσξό, 

θαΐ ζα θάκε θαη γιπθό, 

θη από ηελ πίηα, λα ην! 

Φινπξί θσζηαληηλάην! 

 

Ο θαηλνύξγηνο ρξόλνο 

Έθζαζε ν θαηλνύξγηνο ρξόλνο 

θέξλεη όλεηξα θη ειπίδεο 

θαη ζηα ζηήζε καο αλάβεη 

πόζνπο, όλεηξα θη ειπίδεο. 

Έθζαζε ν θαηλνύξγηνο ρξόλνο 

θέξλεη σο δώξν ηελ εηξήλε 

ηελ αγάπε ησλ αλζξώπσλ 

ηεο ςπρήο ηνπο ηε γαιήλε. 

Έθζαζε ν θαηλνύξγηνο ρξόλνο 

ζα καο γηάλεη θάζε πόλν 

ζα καο δηώμεη θάζε ζιίςε 

θαη ζα αθήζεη έλα κόλν. 

Σελ πγεία θη επηπρία 

πνπ ραξκόζπλα αληερνύλε 

θαη κεζ‟ ηηο θαξδηέο καο πόζνπο 

πάληα δίλνπλ θαη ζθνξπνύλε. 

 

http://www.mathima.gr/education/yliko/files_yliko/25d_poihmata.html#55
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ΤΝΣΑΓΔ 

… θαη ιίγα γηνξηηλά γιπθάθηα 

 

Μεινκαθάξνλα  

 

Τιηθά  

 2 θιηηδάληα ηζαγηνύ ιάδη  

 1 θιηηδάλη δάραξε  

 1 θιηηδάλη ρπκό πνξηνθάιη  

 1/2 θιηηδάλη θνληάθ  

 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ κπέηθηλ 

πάνπληεξ  

 7 1/2 θιηηδάληα καιαθό αιεύξη  

 1 θνπηαιάθη γιπθνύ ζόδα ζε 

ζθόλε  

 μύζκα πνξηνθαιηνύ  

 θαλέιια  

 ηξηκκέλν θαξύδη  

 

Γηα ην ζηξόπη:  

 2 θιηηδάληα λεξό  

 2 θιηηδάληα κέιη  

 2 θιηηδάληα δάραξε  

 

Δθηέιεζε  

 Υηππάηε θαιά ην ιάδη κε ηε δάραξε θαη πξνζζέηεηε έλα έλα όια ηα ππόινηπα πιηθά (ηε ζόδα 

δηαιπκέλε ζην ρπκό, ην κπέηθηλ πάνπληεξ δηαιπκέλν ζην θνληάθ).  

 Πιάζεηε ηα κεινκαθάξνλα κηθξά (γηαηί ζα θνπζθώζνπλ πνιύ ζην θνύξλν) θαη ηα βάδεηε ζε 

βνπηπξσκέλν ηαςί. Σα ςήλεηε ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα 20-25 ιεπηά.  

 Όηαλ ςεζνύλ, ηα αθήλεηε λα θξπώζνπλ.  

 Δηνηκάδεηε ην ζηξόπη αλαθαηεύνληαο ηε δάραξε θαη ην κέιη ζε βξαζηό λεξό.  

 Απιώλεηε ηα κεινκαθάξνλα ζε κηα ιακαξίλα θαη ηα πεξηρύλεηε κε ην δεζηό ζηξόπη.  

 Σέινο, ηα παζπαιίδεηε κε ηξηκκέλν θαξύδη.  

Πεγή: http://greekcook.gr/syntages/melomakarona. Λήςε 25/11/2011 

Κνπξακπηέδεο 

 

Τιηθά  

 250 γξ. βνύηπξν θξέζθν 

 2 θνπη. ζνύπαο άρλε 

 1 θνπη. ζνύπαο κπέηθηλ πάνπληεξ 

 1/2 θηιό αιεύξη 

 1 αβγό θαη 1 θξόθν 

 2 βαλίιηεο 

 αλζόλεξν 

 άρλε 

Δθηέιεζε 

 Υηππάηε ην βνύηπξν κε ηε δάραξε 

κέρξη λα αζπξίζεη 

 Πξνζζέηεηε ηα αβγά, ηηο βαλίιηεο θαη 

ην αιεύξη κε ην κπέηθηλ πάνπληεξ 

 Πιάζεηε κπαιάθηα θαη ηα βάδεηε ζε 

αβνπηύξσην ηαςί 

 Φήλεηε ζηνπο 170 βαζκνύο 

 Μόιηο βγνπλ από ην θνύξλν ηνπο 

ξαληίδεηε κε αλζόλεξν θαη ηνπο 

παζπαιίδεηε κε άρλε 

http://greekcook.gr/syntages/melomakarona
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εκείωζε: Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζηε δύκε θαβνπξληηζκέλα ακύγδαια. 

Πεγή: http://greekcook.gr/syntages/kourampiedes_20021212140116. Λήςε25/11/2011 

 

Γίπιεο 

 

Τιηθά 

 1 πνηήξη ηνπ θξαζηνύ ιάδη 

 1 πνηήξη ηνπ θξαζηνύ νύδν 

 2 πνηήξηα ηνπ θξαζηνύ ριηαξό λεξό 

 1 θηιό αιεύξη Νν 1 

Γηα ην ζηξόπη 

 1 θηιό κέιη 

 3 πνηήξηα ηνπ λεξνύ λεξό 

 

Δθηέιεζε 

 Επκώλεηε ην αιεύξη πξνζζέηνληαο ην ιάδη, ην νύδν θαη ην λεξό. Σν αθήλεηε 2 ώξεο ζε δεζηή γσληά 

κέρξη λα θνπζθώζεη. 

 Καηόπηλ θόβεηε ην δπκάξη ζε θνκκάηηα ηόζν ώζηε λα είλαη αξθεηό γηα λα αλνηρηεί έλα θύιιν (ςηιό). 

 Κόβεηε ην δπκάξη ζε νξηδόληηεο ζηήιεο πιάηνπο 2 δαθηύισλ πεξίπνπ θαη ην ηπιίγεηε ζε ζρήκα 

ζαιηγθαξηνύ. 

 Όηαλ ηειεηώζεηε κε ηα θύιια, βάδεηε πνιύ ιάδη λα θάςεη ζε κηα θαηζαξόια, όπσο θαη γηα ηνπο 

ινπθνπκάδεο. 

 Δηνηκάδεηε ην ζηξόπη. Ρίρλεηε ιίγεο-ιίγεο κέζα ηηο δίπιεο θαη ηηο βγάδεηε ακέζσο. 

 Σξίβεηε θαξύδη, ην αλαθαηεύεηε κε θαλέια θαη παζπαιίδεηε κε απηό ηηο δίπιεο. 

 

Πεγή: http://greekcook.gr/syntages/diples_nistisimes, Λήςε 25/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καιή ζαο όξεμε θαη Καιέο Γηνξηέο!!! 

http://greekcook.gr/syntages/kourampiedes_20021212140116
http://greekcook.gr/syntages/diples_nistisimes
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ΑΝΔΚΓΟΣΑ 

 

…εδώ γειάκε 

 

 

Έλαο δηθαζηήο πνπ εθδίθαδε κηα ππόζεζε ιίγν πξηλ από ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

βξηζθόηαλ ζε θαιή δηάζεζε, ιόγσ ενξηώλ.  

- “Γηαηί βξίζθεζαη εδώ;” ξσηάεη ηνλ θαηεγνξνύκελν. “Δπεηδή ςώληζα πνιύ λσξίο ηα 

Υξηζηνπγελληάηηθα δώξα!” 

Απηό δελ είλαη πνηληθό αδίθεκα”, ιέεη έθπιεθηνο ν δηθαζηήο, “πόζν πην λσξίο ςσλίζαηε θύξηε;” 

- “Λίγν πξηλ αλνίμεη ην θαηάζηεκα…”,  απαληάεη ν θαηεγνξνύκελνο. 

 
Γύν θίινη ζπδεηνύλ: 

- "Ρε `ζπ, κήπσο έρεηο κηζή αζπηξίλε;" 

- "Ση ηε ζεο κηζή θαη όρη νιόθιεξε;" 

- "Γελ θαηαιαβαίλεηο βξε παηδάθη κνπ; Έρσ εκηθξαλίεο! 

 

Πώο ιέγεηαη ν Ηζπαλόο μπινπξγόο; 

αλίδεο Δγθάξζηα Κνκκέλεο. 

 

Πώο ιέγεηαη ην ηξέλν ζηα ηνύξθηθα; 

Πάθα-πνύθα ηελεθέο. 

 
Πώο ιέγεηαη ζηα γηαπσλέδηθα ν κάγεηξαο; 

Να-καξνύιη Γηα-ζαιάηα! 

 
Έλαο θύξηνο πεξλάεη ην δξόκν, αλ θαη ην θαλάξη δείρλεη έληνλν θόθθηλν. Όκσο παξαθάησ ηνλ 

πεξηκέλεη ε ηξνραία πνπ ηνλ ζπιιακβάλεη γηα ηελ παξάβαζε: 

- Μα θαιά, δελ είδεο όηη ην θαλάξη είρε αλάςεη θόθθηλν, ξώηεζε κε απνξία ν ηξνρνλόκνο. 

- Ακ, απηό ην είδα θύξηε ηξνρνλόκε κνπ. Δζάο δελ είδα! 

 
Πώο ιέγεηαη απηόο πνύ κηιάεη ζπλέρεηα, ρσξίο λα ηνλ αθνύεη θαλείο; 

Γάζθαινο 
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Ήηαλ κηα θνξά έλα παηδί, πνπ ήζειε λα θάλεη εληύπσζε ζηε κεηέξα ηνπ κε ην πνδήιαην ηνπ. Δθεί 

ινηπόλ πνπ νδεγνύζε ην πνδήιαην ηνπ, πεξλάεη απ` ηε κακά ηνπ θαη ηεο ιέεη: 

- "Κνίηα κακά, νδεγάσ ην πνδήιαηό κνπ ρσξίο πόδηα!" 

Λίγν αξγόηεξα, μαλαπεξλάεη θαη ηεο ιέεη: 

- "Κνίηα, κακά νδεγάσ ην πνδήιαην κνπ, ρσξίο ρέξηα." 

Λίγν αξγόηεξα, μαλαπεξλάεη κπξνζηά απ` ηε κακά ηνπ θιαίγνληαο: 

- "Κνίηα κακά, νδεγάσ ην πνδήιαην κνπ ρσξίο δόληηα." 

 
Σα παηδηά ξσηνύλ ηνλ παηέξα: 

- "Παηέξα ζα καο παο ζην ηζίξθν;" 

- "Όρη." 

Σελ άιιε κέξα μαλά ξσηνύλ: 

- "Παηέξα ζα καο παο ζην ηζίξθν;" 

- "Όρη, όπνηνο ζέιεη, λα έξζεη λα ζαο δεη εδώ!" 

 
Ο δάζθαινο καιώλεη έλα καζεηή γηα ηελ έθζεζή ηνπ. 

- "Γελ ληξέπεζαη; Ση έθζεζε είλαη απηή; ύλζεζε θαθή, θείκελν γεκάην ιάζε, γξάςηκν ειεεηλό. Θα 

ηε δείμσ ζηνλ κπακπά ζνπ..." 

- "Καιά ζα ηνπ θάλεηε, γηαηί εθείλνο ηελ έγξαςε!... Γελ κπνξώ λα ηα αθνύσ εγώ κηα δσή!" 

 
Αγαπεηέ Άη-Βαζίιε, ην κόλν πνπ ζέισ θέηνο, είλαη κόλν έλα αξθνπδάθη. Σίπνηα άιιν δε ζέισ. 

Τ.Γ. ε παξαθαιώ, ην αξθνπδάθη κπνξεί λα έρεη θαη κηα θνξεηή ηειεόξαζε, γηα λα πεξλάεη ηελ 

ώξα ηνπ, όηαλ εγώ ζα είκαη ζην ζρνιείν; 

 
Λέεη ην Κνιεηήξη ζην παηέξα ηνπ: 

- Μπακπάθν ζε πήξε ν ύπλνο! 

Καη ν Καξαγθηόδεο απαληά: 

- Καιά…, αλ μαλαπάξεη, πεο ηνπ όηη ιείπσ ! 

 
 

Έλα κπξκεγθάθη ηξέρεη βηαζηηθό θαη ην ιηνληάξη ην ξσηάεη: 

- Πνύ παο έηζη βηαζηηθό; 

- Άζε, ηξάθαξαλ δπν ειέθαληεο θαη πάσ λα δώζσ αίκα!!!! 

 

 

Πεγή: http://junior2.gr/index.php. Λήςε 07/12/2011 

  

http://junior2.gr/index.php
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ΓΡΗΦΟΗ ΚΑΗ ΠΑΕΟΚΔΦΑΛΗΔ 

 

…γηα κεγάια παηδηά. 

1. Έλα γαηάθη έπεζε ζ΄ έλα πεγάδη βάζνπο 10 κέηξσλ. Κάζε κέξα αλέβαηλε 3 κέηξα, αιιά ην 

βξάδπ γιηζηξνύζε πίζσ 2 κέηξα. ε πόζεο κέξεο βγήθε ην γαηάθη από ην πεγάδη; 

 

2. Έλαο θαηάζθνπνο ζέινληαο λα κπεη ζε έλα ζηξαηόπεδν παξαθνινπζεί ηελ πύιε, ώζηε λα 

κάζεη ην ζύλζεκα. Μεηά από ιίγν έλαο θαληάξνο πιεζηάδεη. Ο ζθνπόο ηεο πύιεο ηνπ ιέεη 

«δώδεθα». Ο θαληάξνο απαληά «έμη» θαη πεξλάεη. Όηαλ πιεζηάδεη έλαο δεύηεξνο θαληάξνο, 

ν ζθνπόο ηνπ θσλάδεη «νθηώ». Ο θαληάξνο απαληά «ηέζζεξα» θαη πεξλάεη κέζα θαη απηόο. 

Ο θαηάζθνπνο είλαη ζρεδόλ ζίγνπξνο αιιά πεξηκέλεη θαη έλαλ ηξίην θαληάξν γηα λα είλαη 

απόιπηα βέβαηνο. Ο ζθνπόο δεηάεη από ην ηξίην θαληάξν λα ηνπ απαληήζεη ιέγνληαο ηνπ 

«έμη». Ο ηξίηνο θαληάξνο απαληά «ηξία» θαη πεξλάεη θαη απηόο. Σώξα πιένλ ν θαηάζθνπνο 

αηζζάλεηαη απόιπηα βέβαηνο γηα ηελ απάληεζε πνπ πξέπεη λα δώζεη θαη πξνρσξά κε 

απηνπεπνίζεζε πξνο ηελ πύιε. Ο ζθνπόο ηνλ ζηακαηά θαη ηνπ ιέεη «δέθα». Ο θαηάζθνπνο 

απαληά «πέληε» θαη ακέζσο ν ζθνπόο ηνλ ζπιιακβάλεη θαη ηνλ νδεγεί ζην θξαηεηήξην ! Ση 

έπξεπε λα απαληήζεη ν θαηάζθνπνο γηα λα πεξάζεη ηελ πύιε; 

 
3. Σξεηο θίινη ςαξεύνπλ ζε κηα βάξθα όηαλ έλα κεγάιν θύκα αλαπνδνγπξίδεη ηελ βάξθα. Καη 

νη ηξεηο θίινη πέθηνπλ ζην λεξό. Οη δύν έβξεμαλ θαη ηα καιιηά ηνπο, όρη όκσο θαη ν ηξίηνο. 

Πώο ζπλέβε απηό; 

 
 

4. Πόζν θαγεηό κπνξεί θάπνηνο λα θάεη κε άδεην ζηνκάρη; 

 

5. Μηα γπλαίθα γέλλεζε δίδπκα αγόξηα. Σα δίδπκα όκσο γελλήζεθαλ δηαθνξεηηθέο ρξνληέο θαη 

εκέξεο. Πώο γίλεηαη απηό; 

 
6. Πνηα ζέζε έρεη έλαο δξνκέαο όηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο αγώλα πξνζπεξάζεη απηόλ πνπ 

βξηζθόηαλ σο εθείλε ηελ ζηηγκή δεύηεξνο ; 

 

  

 Πεγή: http://junior2.gr/index.php. Λήςε 07/12/2011 
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ΣΟ ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ ΣΩΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 

1. Λέγνληαη κε κία ιέμε νη δεθαπέληε κέξεο ηωλ ρξηζηνπγελληάηηθωλ δηαθνπώλ. 

5. Σν κεηαθνξηθό κέζν ηνπ Αγίνπ ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ. 

3. Σα αθήλεη ν Άγηνο Βαζίιεο θάηω από ην δέληξν. 

6. Έλα από ηα  δώα ηνπ Αε- Βαζίιε. 

7.......... ην ειαθάθη, κε κπηνύια θωηεηλή....ιέεη ην ηξαγνπδάθη. 

9.Πνιιά θαη πνιύρξωκα ζηνιίδνπλ ηα έιαηα ηα Υξηζηνύγελλα. 

10. Οδήγεζε ηνπ Μάγνπο ζηε Βεζιεέκ. 

11. Σε γέλλεζή ηνπ γηνξηάδνπκε ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ.  

12. Ξελόθεξην έζηκν ην ζηόιηζκά ηνπ. 

 

 

ΚΑΘΔΣΑ 

1. Ο κήλαο ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ. 

2. ηνιίδνπκε θαη ηέηνην. 

4. Μέζα εθεί γελλήζεθε ν Υξηζηόο. 

8. Σα ιέλε ηα παηδηά ηελ παξακνλή ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ θαη ηεο Πξωηνρξνληάο. 

11. Πέθηεη...θαη αζπξίδεη ηα πάληα.  
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ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ  ΜΑΕΗ  ΜΑ 

Εσγξαθίζηε ην παξαθάησ ζρέδην ζε ζθιεξό ραξηνλάθη Α4, θόςηε θαη θνιιήζηε ηελ 

πίζσ πιεπξά. Αλ δε βαξηέζηε, αληηγξάςηε ην ζρέδην ζε ζθιεξό ραξηόλη Α4, θόςηε θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ραξηόλη  γηα παηξόλ, ζρεδηάζηε αγγειάθηα πάλσ ζε ρξπζό ραξηόλη, πνπ 

ηαηξηάδεη θαη πην πνιύ κε ηηο γηνξηέο. Αλ θηηάμεηε πνιιά αγγειάθηα, ζα έρεηε έλα 

θαηαπιεθηηθό απνηέιεζκα ζηε δηαθόζκεζή ζαο. Σα θηεξά γίλνληαη έμηξα, 

ρξεζηκνπνηώληαο γηα παηξόλ ηελ παιάκε ζαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καιή επηηπρία!!!! 
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ΥΡΩΜΑΣΗΣΔ ΣΗ ΔΗΚΟΝΔ 

…κε πνιππππππύ ρξώκα 
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ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟΤ ΓΡΗΦΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΑΗΝΗΓΜΑΣΑ 

1. 8 κέξεο. Κάζε κέξα, αλεβαίλεη 1 κέηξν. ηηο 7 κέξεο ζα έρεη αλέβεη 7 κέηξα. Σελ 8ε κέξα ζα 

αλέβεη 3 κέηξα θαη ζα πεδήμεη έμσ από ην πεγάδη. 

2. Έπξεπε λα απαληήζεη "ηέζζεξα". Όζα θαη ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο πνπ ηνπ είπε ν ζθνπόο! 

3. Ο ηξίηνο είλαη θαξαθιόο. 

4.  Μηα κπνπθηά κόλν! Μεηά ην ζηνκάρη δελ ζα είλαη άδεην. 

5. Σν πξώην αγόξη γελλήζεθε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζηηο 11.59 κ.κ, ελώ ην άιιν αγόξη 

γελλήζεθε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ζηηο 12.00 π.κ. 

6. Γεύηεξνο. 

 

ΛΤΖ ΣΑΤΡΟΛΔΞΟΤ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΚΑΘΔΣΑ 

1. ΓΔΚΑΠΔΝΘΖΜΔΡΟ 

3. ΓΧΡΑ 

5. ΔΛΚΖΘΡΟ 

6. ΣΑΡΑΝΓΟ 

7. ΡΟΤΝΣΟΛΦ 

9. ΣΟΛΗΓΗΑ 

10. ΑΣΔΡΗ 

11. ΥΡΗΣΟ 

12. ΓΔΝΣΡΟ 

1. ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 

2. ΔΛΑΣΟ 

4. ΦΑΣΝΖ 

8. ΚΑΛΑΝΣΑ 

11.  ΥΗΟΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


