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Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού 

κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού 

Χριστού. 

Τρίγωνα κάλαντα μέσ' τη γειτονιά 

ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η 

Πρωτοχρονιά. 

Άστρο φωτεινό, θα 'βγει γιορτινό, 

μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. 

Μες στη σιγαλιά ανοίγει η αγκαλιά 

και κάνει η αγάπη στη καρδιά φωλιά. 

Τρίγωνα κάλαντα στο μικρό χωριό 

και χτυπά Χριστούγεννα το 

καμπαναριό. 

Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού 

και μας φέρνουν μήνυμα του μικρού 

Χριστού. 

Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά, 

ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η 

Πρωτοχρονιά. 

Μες στη σιγαλιά άνοιξ' η αγκαλιά 

κι έκανε η αγάπη στη καρδιά φωλιά. 

Τρίγωνα κάλαντα κέφι και χαρά 

ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η 

Πρωτοχρονιά. 

Τρίγωνα κάλαντα χρόνια σας πολλά 

ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η 

Πρωτοχρονιά. 
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 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ… 
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ΚΑΝΤΙΤΖΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ,  

μαθητής του Γ1ΕΠΑ.Λ. 
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ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, μαθήτρια του Δ΄ΕΠΑ.Λ. 
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ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΑΚΗΣ,  

μαθητές του Β΄ ΕΠΑ.Λ. 

ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, 

ΝΑΚΑΧΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

μαθητές του Δ΄Τ.Ε.Ε. 
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μαθήτριες του Ε΄Τ.Ε.Ε. 

«Η ΚΑΡΑΜΕΛΑ», 
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και θα γίνουμε περισσότεροι……. 

 

      …ΚΑΙ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ 
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Σελ. 9   Χριστούγεννα στον κόσμο 
Σελ.10  Μάθετε, ακούστε, διαβάστε… 
Σελ.11  …και δείτε  
Σελ.12  Εδώ γελάτε 
 

 

 
 

 

EDITORIAL 
 

Το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας 
Σερρών – Ειδικό ΕΠΑ.Λ. είναι μια σχετικά νέα 
δομή στο χώρο της εκπαίδευσης και καλύπτει 
τις ανάγκες όλου του νομού Σερρών, καθόσον 
είναι το μοναδικό. 

Λειτουργεί για 7η σχολική χρονιά με τον 
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, τις 
ειδικότητες Υπαλλήλων Διοίκησης, Γεωπονίας 
και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Στεγάζεται σε 
έναν παραχωρημένο χώρο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο 3ο 

χιλ. Σερρών – Δράμας. Το μαθητικό δυναμικό 
ανέρχεται σε 74 μαθητές - τριες. Στόχος μας 
είναι η αναβάθμιση του σχολείου και η 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών – τριών 
ώστε με την ενηλικίωση τους να επέλθει και η 
αυτονομία τους.  

Χαίρομαι ιδιαίτερα για το όμορφο 
αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής των παιδιών 
και ευχαριστώ θερμά τους χορηγούς της 
:Σταμάτη Κάντζα ΑΕΒΕ Σούπερ Μάρκετ και 
ΑΦΟΙ Χαραλαμπίδη Ο.Ε. Τυπογραφείο για τη 
στήριξη που παρέχουν στο σχολείο. 

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στα 
Χριστούγεννα, γι’ αυτό και περιέχει αρκετές 
αναφορές στα ήθη και έθιμα των ημερών αυτών. 
Επίσης φιλοξενούνται κείμενα των παιδιών για 
δραστηριότητες και τα προγράμματα του 
σχολείου. 
    Εύχομαι αυτό το περιοδικό να σας δώσει, 
όλους εσάς που συμμετέχετε, τη χαρά της 
δημιουργίας και να αποτελέσει κίνητρο για να 
συνεχίσετε να καταγράφετε τις σκέψεις, τις 
απόψεις σας, τις δράσεις του σχολείου και τα 
οφέλη που αποκομίζετε κάθε φορά. 
 

Η Διευθύντρια  
Άννα Κωστοπούλου 
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Με τις πέντε αισθήσεις……. 
 

Κι ο θεός βοηθός… 
 
Στις 1 Νοεμβρίου τα  δυο τμήματα της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ και το τμήμα 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της Ε΄ τάξης του ΤΕΕ  με τις καθηγήτριες μας κ. Βούρκου 
Μ. , Δημοπούλου Μ. , Χαντζαϊβά Σ. , και Αρμουτσή Φ.  επισκεφτήκαμε την μονή της 
Παναγίας Βύσσιανης, στα πλαίσια του μαθήματος «Ειδική θεματική Δραστηριότητα» που 
αναφέρεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού του τόπου μας, μια από της οποίες είναι 
και ο θρησκευτικός τουρισμός. 

Μας υποδέχτηκε η γερόντισσα της Μονής και αφού προσκυνήσαμε την 
θαυματουργή εικόνα, πήγαμε στο Αρχονταρίκι. Καθώς  παίρναμε το κέρασμα μας, η 
γερόντισσα μας μιλούσε για το ιστορικό της Μονής, τα πρόσφατα θαύματα της και 
απάντησε στις ερωτήσεις μας. Μετά ξεναγηθήκαμε στους χώρους και στην έκθεση της 
μονής, απ΄ όπου πήραμε κάποια αναμνηστικά. 

Φύγαμε χαρούμενοι και ευχαριστημένοι με την ελπίδα να επισκεφτούμε ξανά το 
μοναστήρι με τις οικογένειες μας.     

        Απόστολος Πίγκας 
 

 Στην υγειά σας! 
 

Τα τμήματα γεωπονίας του σχολείου μας με τους καθηγητές κ. Μπεντούλη και κ. 
Αλεξόπουλο επισκεφτήκαμε το Αποστακτήριο του Ν. Σκοπού. Εκεί είδαμε πώς γίνεται το 
τσίπουρο׃ τα καζάνια που βάζουν τα σταφύλια (εκτός από σταφύλια όμως βάζουν και 
κυδώνια, καλαμπόκι,  γλυκάνισο, μέλι, αχλάδια) και πώς βράζουν για δυο και τρεις φορές. 
Μας έκανε εντύπωση η έντονη μυρωδιά που υπήρχε μέχρι έξω από τα υπολείμματα. Ήταν 
ενδιαφέρουσα επίσκεψη , αν και τσίπουρο δε δοκιμάσαμε! 

         Γιώργος Τάλιος 
 

 Τύπος και υπογραμμός! 
 

Τα τμήματα Β1, Γ2 του ΕΠΑΛ και το τμήμα Οικονομίας της Β΄ τάξης του ΤΕΕ με τις 
καθηγήτριες μας κ. Αδαμίδου Ρ., Θεοδοσιάδου Κ. και Καμπούρη Ζ.  επισκεφτήκαμε την 
ιστορική εφημερίδα της πόλης μας « Η Πρόοδος». Εκεί ξεναγηθήκαμε στο τυπογραφείο  
από τον εκδότη και ιδιοκτήτη της εφημερίδας, κ. Κομιτούδη, ο οποίος  μας μίλησε για την 
ιστορία της εφημερίδας που εκδίδεται ασταμάτητα από το 1929 (  την περίοδο όμως  1941-
1944  ήταν υπό βουλγαρική κατοχή και κυκλοφορούσε ως «Βουλγαρικός Νότος»): πώς 
ξεκίνησε με τη στοιχειοθέτηση με το χέρι , πέρασε μετά στη λινοτυπία για να καταλήξει 
στους Η/Υ. Είδαμε  όλα τα μηχανήματα, παλιά και καινούρια: μεταλλικά γράμματα, κάσες, 
τσίγκους, πιεστήρια.  Μας εντυπωσίασε, όσον αφορά στη στοιχειοθέτηση με το χέρι, πόσοι 
πολλοί χρειάζονταν και πόσες ώρες δουλειά για να γίνει μια μόνο σελίδα, καθώς και τα 
μικρά μεταλλικά γράμματα που χρησιμοποιούσαν και το ότι η εφημερίδα τότε  ήταν  
ασπρόμαυρη. 

 Πόσο τυχεροί είμαστε σήμερα με τους Η/Υ!  

        Έφη Καρπούζη 
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Εφτά τραγούδια θα σου πω….. 
 
Εφτά  από μας, με τις κιθάρες μας και την αγάπη μας για τη μουσική, μαζί με τον κ. 

Καλλιπόση, ο οποίος προσφέρθηκε να μας μάθει να παίζουμε τα αγαπημένα μας 
τραγούδια, παλεύουμε με τις νότες και τις πένες………… αλλά περνάμε ωραία! Το ίδιο 
ευχόμαστε και για σας, όταν θα μας ακούσετε….. 
Καρπούζη Έφη, Παπαδοπούλου Έλσα, Τάλιος Γιώργος, Χιώτης Αντώνης, Δουλγεράκη 
Μαρία, Αβραάμ Στοίλας, Κώτσια Ελένη  

Έφη Καρπούζη 

 

Έχουμε 15μελές μαθητικό συμβούλιο! 
 

Με  τις  εκλογές που έγιναν στο σχολείο μας,  στις  19/10/2012 , αποκτήσαμε το 
φετινό μας 15μελές  συμβούλιο με  πρόεδρο  τον  Σίμο  Καντιτζίδη  και  αντιπρόεδρο τον    
Αποστόλη Πίγκα , γραμματέα  την  Ευδοκία   Καλημέρη και   ταμία  την  Μαρία 
Δουλγεράκη .Η πρώτη μας συνέλευση έγινε στις 6/11/2012  και όλα πήγαν καλά   μέσα σε 
μια ζωντανή ατμόσφαιρα.  Συζητήσαμε    για διάφορα  θέματα που μας απασχολούν ήδη  
και αποφασίσαμε να μαζευόμαστε όλοι μας και να μιλάμε την πρώτη εβδομάδα  κάθε 
μήνα. Στο νέο δεκαπενταμελές μαθητικό  συμβούλιό μας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή 
επιτυχία στο έργο του..        

       Ευδοκία Καλημέρη 

Το άσπρο δόντι 
 

Δεν είναι ανάγκη να φοβάσαι στον οδοντίατρο, γιατί  έχει πολύ ελαφρύ χέρι. Και 
βοηθάει να μην χάσουμε τα δόντια μας.  

Εγώ πήγα στον οδοντίατρο του νοσοκομείου με την κ. Αναστασιάδου, αφού έκλεισα 
ραντεβού. Ήταν πολύ ευγενικός, με εξέτασε και μου εξήγησε τι πρέπει να γίνει στα δόντια 
μου. Μετά μου τα καθάρισε και τα  ένιωθα πολύ όμορφα. Μου έκλεισε ραντεβού και για την 
επόμενη Τετάρτη για σφράγισμα. Έτσι νιώθω τώρα ότι τα δόντια μου τα έχω προστατέψει 
για αρκετό καιρό. Επιπλέον, με τις οδηγίες που μου έδωσε, πώς να τα πλένω σωστά 
,τώρα δείχνει πιο όμορφο το χαμόγελο μου. 

Η «καραμέλα»    

Θα γίνει της… Κορέας 

 25 Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου 2013  τρεις μαθητές του σχολείου μας θα 

συμμετέχουμε στους  παγκόσμιους, χειμερινούς αγώνες Special Olympics που θα γίνουν 

στην Κορέα. Προπονούμαστε δυο  φορές την εβδομάδα στο Δημοτικό Στάδιο με τον κ. 

Δαρνάκα. Η Αναστασία Καβακλιλή θα αγωνιστεί στο cross – country(κρος-κάντρι)   και 

εγώ με την Ειρήνη Σαμαρά στο snowshoeing(σνόουσουιγκ). Προσευχόμαστε για χιόνι 

σύντομα  μήπως και δούμε …. άσπρη μέρα , που σημαίνει καλές προπονήσεις και νίκη! 

          Σάκης Μπάτζιος 
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Μήπως μυρίζει …… Χριστούγεννα? 
 
 

Ζεστή σοκολάτα με άρωμα πορτοκαλιού  
 
Υλικά ( για  4 άτομα)  
700 ml  γάλα φρέσκο  
100 ml  κρέμα γάλακτος    
100  γρ.    μαύρη σοκολάτα  ( 70%  κακαο) 
60 γρ        σοκολάτα     γάλακτος  
2 κουταλιές κακάο   
2 κουταλιές  καστανή ζάχαρη  
ξύσμα από μισό πορτοκάλι 
 
Εκτέλεση  
Κοσκινίζουμε το κακάο σ’ ένα  κατσαρολάκι και ρίχνουμε μαζί του και όλα τα υπόλοιπα 
υλικά.  Βάζουμε το κατσαρολάκι σε  χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε διαρκώς μέχρι  να 
λιώσει η σοκολάτα -προσέχουμε να  μην  βράσει -  χαμηλώνουμε την φωτιά,  όποτε 
χρειάζεται. Σερβίρουμε σε κούπες .     

          Έλσα Παπαδοπούλου 

 

 

Τρούφες  
 
Υλικά  
400  gr μπισκότα τριμμένα  
1 ποτήρι καρύδια τριμμένα 
1 ½ ποτήρι ζάχαρη 
1 ποτήρι νερό 
2 κρόκους αυγών 
3 κουταλιές σούπας κακάο 
10 κουταλιές σούπας λιωμένο βούτυρο 
1 βανίλια 
250  gr τρούφα  
Κονιάκ 
 
Εκτέλεση 
Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη. Αφού κρυώσει λίγο, προσθέτουμε όλα τα υλικά και 

ζυμώνουμε. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες. Όταν σφίξει η ζύμη, πλάθουμε μικρά 

μπαλάκια, τα ραντίζουμε με κονιάκ και τα βουτάμε στην τρούφα. 

       Μαρία Κουρή 

 



 

6 

Δέντρο ή καράβι?  
 

Το  έθιμο του στολίσματος χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει 
γερμανικές καταβολές . O γερμανικός λαός συνήθιζε να στολίζει τα 
έλατα  χρησιμοποιώντας τριαντάφυλλα, μήλα και χρωματιστά 
κομματάκια χαρτιού. 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.  

Ωστόσο, ως χώρα της θάλασσας, η Ελλάδα είχε το έθιμο 
του στολισμού του καραβιού. Το καράβι συμβολίζει την καινούργια 
πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού. 
Έθιμο που υποχώρησε με το χρόνο, μπροστά σε αυτό του 
δέντρου, αλλά κανένας δεν δείχνει να το έχει ξεχάσει. 

Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση 
των παλαιών εποχών της χώρας μας, που τα παιδιά με αγάπη, 
χαρά και δημιουργικό νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια τους. 

Αποτελούσε, όμως, και ένα είδος τιμής και καλωσορίσματος στους ναυτικούς, που 
επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. Πριν από 50 χρόνια, δηλαδή έως και την πρώτη 
μεταπολεμική δεκαετία, συναντούσαμε το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα 
χέρια των παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα. Σήμερα, η παράδοση αυτή κοντεύει να 
εξαφανιστεί, μιας και έχει αντικατασταθεί από το ξενόφερτο έλατο.  
 
 

Φώτα 
 

Τα  Θεοφάνεια είναι από τις μεγαλύτερες 
γιορτές του ελληνικού εορτολογίου.  Γιορτάζεται η 
ανάμνηση της Βάπτισης του Χριστού στον Ιορδάνη 
ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και 
αγιάζονται τα νερά. Ονομάζουμε τα Θεοφάνεια 
"Φώτα", "Ολόφωτα", "Ξέφωτα" και "Φωτόγενα", 
γιατί τότε φωτίζεται ο κόσμος, αγιάζονται τα νερά 
και διώχνονται οι δαίμονες. Στις εκκλησίες ψάλλεται 
το "Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε..." και 
κατόπιν κλήρος και πιστοί κατευθύνονται στην πλησιέστερη θάλασσα, λίμνη, πηγή, 
ποτάμι, δεξαμενή για το ρίξιμο του σταυρού που θα αγιάσει τα νερά.  
Αμέσως οι κολυμβητές πέφτουν στο νερό σε μιαν άμιλλα για το ποιος θα κατορθώσει να 
πιάσει πρώτος τον σταυρό τον οποίο παλαιότερα συνήθιζαν να περιφέρουν στα σπίτια 
τους ως νικητές και συγκέντρωναν χρήματα για λογαριασμό τους ή για κάποιο 
φιλανθρωπικό σκοπό. Σε ορισμένα μέρη η περιφορά του σταυρού γίνεται ακόμη και 
σήμερα στα σπίτια. Το έθιμο της κατάδυσης του σταυρού εξακολουθεί να γίνεται με 
θρησκευτική ευλάβεια και σε ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, όσες τουλάχιστον είναι 
κοντά σε θάλασσα, λίμνη ή ποτάμι .  

       Ειρήνη  Σαμαρά 
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Τα  έθιμά μας(1) 

Χριστούγεννα  
Το "Χριστόξυλο" είναι το πρώτο κούτσουρο που θα καεί στο τζάκι το βράδυ της 

παραμονής των Χριστουγέννων, αφού το πρωί της ίδιας μέρας 
καθαριστεί το τζάκι επιμελώς. Κατά το έθιμο, χρησιμοποιείται για 
"Χριστόξυλο" οποιοδήποτε μεγάλο ξύλο ή κούτσουρο. Το βράδυ 
της παραμονής των Χριστουγέννων, αφού έχει συγκεντρωθεί όλη η 
οικογένεια γύρω από το τζάκι, ανάβεται το "Χριστόξυλο" κι έως τα 
Θεοφάνεια, η φωτιά στο τζάκι δεν πρέπει να σβήσει. Μ' αυτόν τον 
τρόπο, λέγεται ότι μένουν έξω από το σπίτι οι καλικάτζαροι, που 

εκείνες τις μέρες βρίσκονται πάνω στη γη. Για τη φωτιά που προσφέρει το "Χριστόξυλο" 
την παραμονή των Χριστουγέννων, η λαϊκή παράδοση λέει ότι ζεσταίνει τον νεογέννητο 
Χριστό, στη φάτνη. Η στάχτη που δημιουργείται στο τζάκι εκείνες τις ημέρες (από τα 
Χριστούγεννα έως τα Φώτα) πιστεύεται ότι διώχνει το κακό και γι' αυτό σκορπίζεται γύρω 
από το σπίτι, τους στάβλους αλλά και στα χωράφια.  

Ένα άλλο έθιμο με συμβολισμό είναι το 
"Χριστόψωμο". Το "ψωμί του Χριστού", όπως αλλιώς λέγεται, 
είναι ένα έθιμο που το συναντάμε κυρίως στα Δαρνακοχώρια. 
Παρασκευάζεται, την παραμονή των Χριστουγέννων, από τη 
νοικοκυρά του σπιτιού, με ιδιαίτερη ευλάβεια και με ειδική 
μαγιά (από ξερό βασιλικό κ.λ.π.) και πρέπει απαραιτήτως να 
φέρει πάνω του χαραγμένο έναν σταυρό. Γύρω - γύρω 
διάφορα σχέδια από ζυμάρι συμπληρώνουν το στολισμό. Την 
παραμονή των Χριστουγέννων, ο νοικοκύρης παίρνει το 
"Χριστόψωμο", το σταυρώνει και το κόβει. Όλη η οικογένεια είναι μαζεμένη στο σπίτι. Στη 
μέση του τραπεζιού τοποθετείται το χριστόψωμο, φασόλια μαγειρεμένα δίχως λάδι για την 
ημέρα αυτή, τουρσιά και κρασί κόκκινο του σπιτιού. 

 

Πρωτοχρονιά  

Ένα γνωστό έθιμο είναι η γιορτή του μαγκαλιού. Το μεσημέρι της 
παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στους δρόμους και τις πλατείες, ο κόσμος 
αποχαιρετά τον παλιό χρόνο, ψήνοντας χοιρινό στο μαγκάλι. Από παλιά, το 
χοιρινό αποτελούσε κύριο πιάτο των εορτών μετά τη μεγάλη νηστεία των 40 
ημερών. Οι οικογένειες τάιζαν το γουρούνι, προσπαθώντας να το παχύνουν 
και το έσφαζαν για το εορταστικό τραπέζι.   

 Σε όλους, μικρούς και μεγάλους, αρέσει ο Άγιος Βασίλης. Κάποιοι 
πιστεύουν πολύ σ΄ αυτόν και κάποιοι όχι τόσο. Παρ΄ όλα αυτά, εμείς θα 
μιλήσουμε για ένα έθιμο που πραγματοποιούμε κάθε Πρωτοχρονιά. Πριν 
κοιμηθούμε, βάζουμε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο ένα πιάτο με 

διάφορα καλούδια, όπως σπιτικά μελομακάρονα και κουραμπιέδες, μπισκότα ή διάφορους 
ξηρούς καρπούς κι ένα ποτήρι γάλα. Κοιμόμαστε και την επόμενη μέρα το πρωί, μόλις 
ξυπνήσουμε, πηγαίνουμε τρέχοντας να δούμε, αν ήρθε ο Άγιος Βασίλης. Αν ήρθε, 
βρίσκουμε ψίχουλα από αυτά που του είχαμε αφήσει και το ποτήρι που του βάλαμε γάλα 
άδειο. Την ώρα εκείνη νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Αυτό είναι ένα έθιμο που 
ίσως δεν το ξέρουν όλοι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό και γλυκό ειδικά για τα μικρά παιδιά. 

Αγ, Παναγιώτης , Γρηγόρης, Μαρία, Σοφία 
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Τα  έθιμά μας(2) 
Η ιστορία της Βασιλόπιτας ξεκινά στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Ο Μέγας 

Βασίλειος, δεσπότης της πόλης, προσπαθώντας να σώσει το ποίμνιό του πρόσφερε το 
χρυσάφι των κατοίκων στον κατακτητή που τους απειλούσε. Η πόλη τελικά σώθηκε από 
θαύμα και ο δεσπότης, προκειμένου να επιστρέψει τα κοσμήματα δίκαια, ζύμωσε μικρά 
ψωμάκια και έβαλε μέσα κοσμήματα. Από τότε φτιάχνουμε κι εμείς τη βασιλόπιτα με το 
φλουρί μέσα, την πρώτη μέρα του χρόνου, την ημέρα του Αγίου Βασιλείου.  

Η κοπή της βασιλόπιτας στις Σέρρες γίνεται με αληθινή 
ιεροπρέπεια. Πρώτα, ο νοικοκύρης τη στρέφει τρεις φορές στο 
όνομα της Αγίας Τριάδος. Έπειτα κάνει με κλειδί, με μαχαίρι ή 
με πιρούνι τρεις φορές το σημείο του σταυρού, για να "κόβεται 
η κακογλωσσιά, να κλειδώνονται τα κακά στόματα ή να 
αποτρέπεται το κακό μάτι". 
Την ώρα ακριβώς, που αλλάζει ο χρόνος, αρχίζει να ονοματίζει 
τα κομμάτια, με καθιερωμένη πάντα σειρά: πρώτο είναι του Αϊ-Βασίλη, έπειτα του Χριστού 
και της Παναγίας, του σπιτιού και στη σειρά όλων των μελών της οικογένειας, κατά ηλικία, 
αρχίζοντας από τους μεγαλύτερους και καταλήγοντας στα παιδιά. Κομμάτι κόβεται και για 
τους φτωχούς, τα ζωντανά, τα χωράφια και τα αμπέλια, τον μύλο και τη βάρκα, γιατί όλα 
πρέπει να πάρουν την ευλογία του Αϊ-Βασίλη. 

Το σπάσιμο του ροδιού το πρωί της Πρωτοχρονιάς, μετά την εκκλησιαστική 
λειτουργία του Αγίου Βασιλείου, είναι μια παράδοση που τη συναντάμε έντονα στο νομό 
Σερρών. Ο νοικοκύρης κάθε σπιτιού φέρει στον εκκλησιασμό μαζί του ένα ρόδι. Όταν η 
οικογένεια επιστρέφει στο σπίτι, ο νοικοκύρης δεν μπαίνει μέσα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 
της οικογένειας. Πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας και να του ανοίξουν, 
καθώς δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει το κλειδί του. Μπαίνοντας ως καλεσμένος, με το δεξί 

πόδι, θα είναι αυτός που θα "κάνει το καλό ποδαρικό", κρατώντας το ρόδι 
στο χέρι. Στη συνέχεια, ρίχνει κάτω το ρόδι με δύναμη, ώστε να σπάσει 
και να πεταχτούν οι ρώγες-σπόροι του παντού, ενώ ταυτόχρονα λέει: "με 
υγεία , ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες 
λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά". 

Την παραμονή των Φώτων είχαμε τα "κηρούδια". Σ' ένα πανέρι 
η νονά έστελνε στα Βαφτιστήρια της ένα κεράκι περασμένο σε πορτοκάλι και στολισμένο 
με φύλλα δάφνης ή πεύκου και γύρω κρεμασμένα ξερά σύκα. Μέσα στο πανέρι υπήρχε 
επίσης η λιχουδιά της εποχής, τα ξυλοκέρατα (άραγε αυτό το "έδεσμα" υπάρχει ακόμη;).  

Στις περιοχές του νομού Σερρών, Ν. Πέτρα, Μονοκκλησιά, , Α. Καμήλα και Χαροπό, 
στις 8 Ιανουαρίου, αναβιώνει το έθιμο της "Μπάμπως" ή "Βρεξούδια" και επειδή σ΄ αυτό 
το έθιμο κυρίαρχο ρόλο έχουν οι γυναίκες, με τους άνδρες να παραμένουν στα σπίτια τους 
ή να παρακολουθούν από μακριά, ονομάστηκε μεταγενέστερα "Ημέρα της 
Γυναικοκρατίας". Η ημέρα αυτή είναι ημέρα τιμής στη γηραιότερη γυναίκα του χωριού 
(μπάμπω), που εκτελούσε κατά το παρελθόν και χρέη μαμής . Κατά την ημέρα αυτή, όλες 
οι παντρεμένες γυναίκες του χωριού, υπό τους ήχους μουσικών οργάνων, (παλιότερα με 
τους ήχους της γκάιντας) μαζεύονται στην κεντρική πλατεία και από εκεί πορεύονται προς 
το σπίτι της μπάμπως για να της προσφέρουν δώρα Κατά τη διάρκεια όλων των 
παραπάνω δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς άντρας. Το έθιμο αυτό το έφεραν οι 
Θρακιώτισες από την Πέτρα της Αν. Ρωμυλίας και το γιορτάζουν κάθε χρόνο από την 
εγκατάστασή τους στη Ν. Πέτρα Σερρών. Πολύ αργότερα διαδόθηκε και σε άλλα χωριά του 
Νομού Σερρών. 

         Σίμος 
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Χριστούγεννα στον κόσμο  
Στην Ισπανία Σε όλα σχεδόν τα σπίτια στην Ισπανία, υπάρχει μινιατούρα της φάτνης μέσα 
στην οποία ήρθε στον κόσμο ο Ιησούς. Η μικρή αυτή φάτνη λέγεται «naciemento». Το 
βράδυ της 5ης Ιανουαρίου τα παιδιά τοποθετούν τα παπούτσια τους στα μπαλκόνια ή στα 
παράθυρα. Οι  Τρεις Μάγοι που προσκύνησαν το νεογέννητο Ιησού και του πρόσφεραν τα 
δώρα τους, έρχονται το βράδυ πριν τα Επιφάνεια και γεμίζουν τα παπούτσια με δώρα. 
Στη Βουλγαρία Σύμφωνα με ένα παλιό παραδοσιακό έθιμο, τις ημέρες των γιορτών 
τοποθετείται ένα στρώμα από άχυρα κάτω από το τραπεζομάντηλο, που συμβολίζει την 
φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός. Οι  νοικοκυρές μαγειρεύουν δώδεκα διαφορετικά φαγητά, 
ένα για κάθε μήνα του χρόνου που τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι. 
Στην Ολλανδία Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Νικόλαος φέρνει δώρα στα παιδιά το 
βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου, που είναι η παραμονή της γιορτής του Αγίου Νικολάου. 
Φορώντας μια κόκκινη καπαρντίνα, φτάνει στη χώρα από την Ισπανία με μια βάρκα.  Η 
παράδοση λέει ότι ο Αγ. Νικόλαος συνοδεύεται από τον υπηρέτη του, τον Swart Piet 
(Μαύρος Πέτρος), ο οποίος τον βοηθάει να μοιράσει τα δώρα. 
Στην Ιταλία Στις 6 Ιανουαρίου, τα παιδιά περιμένουν με αγωνία τη γριά La Befana, η 
οποία ψάχνει τον μικρό Ιησού και στην πορεία της αναζήτησής της αφήνει δώρα στα 
φρόνιμα παιδιά. Σύμφωνα με την ιταλική παράδοση η La Befana σκούπιζε το σπίτι της, 
όταν δέχτηκε την επίσκεψη των Τριών Μάγων, οι οποίοι της ζήτησαν να τους 
ακολουθήσει, αλλά η La Befana αρνήθηκε, διότι δεν είχε τελειώσει από το σκούπισμα του 
σπιτιού. Αργότερα όμως, το μετάνιωσε και μάζεψε όσα δώρα μπορούσε και προσπάθησε 
να ακολουθήσει τους Τρεις Μάγους. Δυστυχώς όμως, δεν τους βρήκε ποτέ. Αλλά συνεχίζει 
ακόμη την αναζήτησή της για τον Χριστό, γι’ αυτό κάθε χρόνο αφήνει δώρα στα παιδιά. 
Στην Αυστραλία επειδή ακριβώς τις μέρες των Χριστουγέννων έχουν καλοκαίρι, 
συνηθίζουν μετά το γεύμα των Χριστουγέννων να πηγαίνουν είτε στην παραλία είτε για 
έναν αγώνα κρίκετ. 
Στην Κένυα, τα Χριστούγεννα έχουν καλοκαίρι. Οι εκκλησίες στην Κένυα στολίζονται με 
πολύχρωμα μπαλόνια. 
Στη  Χαβάη, ο δικός τους Άγιος Βασίλης, δεν έρχεται με έλκηθρο πάνω στα χιόνια αλλά με 
κανό. 
Στη Μεγάλη Βρετανία, τα παιδιά γράφουν γράμμα στον “Father Christmas”, όπου του 
δίνουν ευχές και του ζητούν το δώρο τους. Ρίχνουν το γράμμα μέσα στο τζάκι, ώστε ο 
καπνός να το πάρει μαζί του και από την καμινάδα να το οδηγήσει στον Βόρειο Πόλο.  
Στο Βέλγιο. Ο Άγιος Βασίλης ονομάζεται 'Άγιος Νικόλαος' και φέρνει δώρα στα παιδιά στις 
6 Δεκεμβρίου την 'Ημέρα του Αγίου Νικολάου', πολύ πριν από την Ημέρα των 
Χριστουγέννων.  
Στην Φινλανδία ο κόσμος πιστεύει πως ο Άγιος Βασίλης ζει στο βόρειο τμήμα της χώρας 
που ονομάζεται Korvatunturi, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Πολλές οικογένειες κρατούν 
την παράδοση και επισκέπτονται κοιμητήρια για να τοποθετήσουν κεριά στους τάφους των 
δικών τους. Όσο και αν φαίνεται παράξενο τα Φιλανδικά κοιμητήρια τις ημέρες των 
Χριστουγέννων είναι πολύ όμορφα.  
Στη Γαλλία τα Χριστούγεννα ονομάζονται 'Noel'. Κάθε οικογένεια στολίζει το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο της συνήθως με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, με κόκκινες 
κορδέλες και με πραγματικά άσπρα κεριά. Ο Άγιος Βασίλης αποκαλείται Pere Noel.  
Στη Λετονία πιστεύουν πως ο Άγιος Βασίλης φέρνει δώρα σε κάθε μία από τις 12 ημέρες 
των Χριστουγέννων, αρχής γενομένης από την Βραδιά των Χριστουγέννων. Συνήθως τα 
δώρα τοποθετούνται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.  
Στη Ρωσία δεν είναι και τόσο διαδεδομένη η γιορτή των Χριστουγέννων. Για τους Ρώσους 
είναι σημαντικότερη η γιορτή της αλλαγής του χρόνου κατά την οποία ο 'Πατέρας του 
Χιονιά' φέρνει δώρα στα παιδιά.  

Σίμος  
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Ξέρετε ότι…. 
 

 Η πρώτη φάτνη κατασκευάστηκε από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, 
το   1224 στο ιταλικό χωριό Greccia.  

 Τα ονόματα των τριών μάγων  που προσκύνησαν το Χριστό  ήταν  
Μελχιόρ, Γάσπαρ  και Bαλτάσαρ. Προσέφεραν στον   Χριστό  χρυσό για  
να δείξουν ότι ήταν  Βασιλιάς, λίβανο για να δείξουν ότι  ήταν Θεός και σμύρνα για 
να δείξουν ότι θα θυσιαστεί για την σωτηρία των ανθρώπων.  

 Το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίστηκε στην Ελλάδα ήταν αυτό  στα 
ανάκτορα του Όθωνα στο  Ναύπλιο το 1833. 

 Στα Επτάνησα αποχωρίζονταν τον παλιό χρόνο ραίνοντας ο ένας τον άλλον με 
κολόνια. Το έθιμο, που δυστυχώς τείνει να εξαφανιστεί, ονομάζεται «οι κολόνιες».   

 
 
 

Ακούστε  
 
Χριστούγεννα - Goin Through feat Δέσποινα Βανδή 
Χρόνια πολλά - Σάκης Ρουβάς 
Last Christmas/Οι καμπάνες χτυπούν – One 
Χριστούγεννα - Δέσποινα Βανδή 
Χριστούγεννα - Φοίβος Δεληβοριάς 
Το καλύτερο δώρο - Αποστολία Ζώη & 4play 
Κάλαντα - Δέσποινα Βανδή 

         Έφη Καρπούζη 
 
 
 

Διαβάστε  

Οι περιπέτειες μιας τετράπαχης γαλοπούλας 

Συγγραφέας׃ Ευγένιος Τριβιζάς 

Εικονογράφηση׃ Ράνια Βαρβάκη 

 Η Λούλα Στρουμπουλούλα, η τετράπαχη γαλοπούλα, δεν είναι ένα 
συνηθισμένο πουλερικό. Δε δέχεται αδιαμαρτύρητα τη μοίρα της. 
Μόλις αντιλαμβάνεται, παραμονές Χριστουγέννων, ότι ο κύριος και η 
κυρία Ζαρζαφούτη σκοπεύουν να την κάνουν ψητή στο φούρνο, 
αναλαμβάνει αμέσως δράση. 
Κρύβεται, μεταμφιέζεται, εξαφανίζεται, ελίσσεται, ακόμα και κομάντος με μαύρη μάσκα 
γίνεται, ώσπου για καλή της τύχη, ένα λεπτό ακριβώς προτού την εκτελέσουν, βρίσκει σε 
ένα σεντούκι κάτι που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της αλλά και τη ζωή του ζεύγους 
Ζαρζαφούτη. 
Ένα ξεκαρδιστικό βιβλίο που σίγουρα θα αγαπηθεί από τα παιδιά, τους μεγάλους και τις 
γαλοπούλες όλου του κόσμου. Ιδίως από τις γαλοπούλες. 

        Πασχαλία Κουκούλη 

 
 



 

11 

 
 
Δείτε  
 
Μόνος στο σπίτι  

Ένα οχτάχρονο αγόρι ξυπνάει και βρίσκει τη 
Χριστουγεννιάτικη ευχή του να γίνεται πραγματικότητα- η μεγάλη 
οικογένεια του έχει εξαφανιστεί (οι γονείς και τα αδέρφια του 
πηγαίνουν διακοπές στη Παρίσι) και έτσι μένει μόνο του στο σπίτι. 
Αρχίζει   να το διασκεδάζει, όμως τα πράγματα δυσκολεύουν, όταν 
δύο αδέξιοι διαρρήκτες προσπαθούν να παραβιάσουν το σπίτι του….. 

 
 
Polar express ( Το Πολικό Εξπρές)  

 Βέβαια όλοι γνωρίζουμε πως ο Άγιος Βασίλης της 
Πρωτοχρονιάς είναι ένας μύθος. Ή μήπως όχι; Πάντως ο 
μικρός Μπίλι, που επιθυμεί πολύ να πιστεύει στην ύπαρξη 
του, δεν βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση από τους γονείς 
του, που του επαναλαμβάνουν συνεχώς πως ο Άγιος 
Βασίλης, το έλκηθρο, οι τάρανδοι και το σπίτι του στον Βόρειο Πόλο δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ένα αθώο παραμύθι. Την Παραμονή των Χριστουγέννων, ο Μπίλι, βέβαια, δεν 
δέχεται την επίσκεψη του έλκηθρου και των ταράνδων, αλλά ενός… τεράστιου ατμοκίνητου 
τρένου. Προορισμός: το σπίτι του Άγιου Βασίλη στον Βόρειο Πόλο! Παρέα με άλλους 
συνομήλικούς του ο Μπίλι θα ζήσει το πιο απίθανο ταξίδι της ζωής του. Θα διασχίσουν 
βουνά, τοπία κατάλευκα από το χιόνι, πανύψηλες γέφυρες και θα απολαύσουν υπέροχη 
ζεστή σοκολάτα. Ένα ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία … 

 
 
«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (A Christmas Carol)  

H ταινία του 1951 είναι βασισμένη στο κλασσικό 
παραμύθι του Καρόλου Ντίκενς, με πρωταγωνιστή τον 
τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ. Μια από τις καλύτερες ταινίες 
όχι μόνο των Χριστουγέννων, αλλά όλων των εποχών. Την 
παραμονή των Χριστουγέννων επισκέπτονται τον Σκρουτζ τρία 
πνεύματα, το πνεύμα των περασμένων, το πνεύμα των 
παρόντων και αυτό των μελλοντικών Χριστουγέννων. Τα 
πνεύματα του δείχνουν πώς το να έχει φίλους είναι πολύ σημαντικότερο από το να 
αποκτήσει όλο και περισσότερα χρήματα. Μετά από αυτή την επίσκεψη ο Σκρουτζ αλλάζει 
εντελώς και δωρίζει πολλά χρήματα και δώρα σε γνωστούς και άγνωστους! 
 
 
A Charlie brown Christmas(1965)  

Μια ταινία που έγινε για την τηλεόραση και για να ζεσταίνει 
τις καρδιές μας! O Τσάρλι Μπράουν προσπαθεί να βρει το 
αληθινό μήνυμα των Χριστουγέννων προσπαθώντας να φροντίσει 
το πιο "καχεκτικό" Χριστουγεννιάτικο δέντρο του κόσμου. 
 

       
 Αλέξανδρος Νακαχτσής 
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ 

 

 

Ευχές!  

Ισπανικά: Feliz Navidad 

Ρώσικα: ’S Rozhdestvom khristovym 

Ιαπωνικά: Meri Kurisumasu 

Γαλλικά: Joyeux Nol 

Γερμανικά: Frohes Weihnachtsfest 

Τσέχικα: Prejeme Vam Vesele Vanoce 

Πορτογαλικά: Feliz Natal 

Ινδικά: Shub Naya Baras
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