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Αμτιστέκομαι  
Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, οι σκληρές 

σαν τα κόκαλα τ' αντρειωμένου, που τους λείπουν οι μαύρες 

μαντήλες μονάχα για να μοιάζουν με τις μανάδες μας' 

που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα, 

αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές 

και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους 

χυμούς ειρήνης και φως. 

 

                                                         Νικηφόρος Βρεττάκος 

 

 

  

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ‘’Γιορτή της Ελιάς’’ η οποία πραγματοποιήθηκε 

το τελευταίο άββατο του Νοέμβρη, ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία για να γευθεί ο 

επισκέπτης τη "μαγεία του αγνού ελαιόλαδου" στην καρδιά της τοπικής 

Ηπειρώτικης παράδοσης. Ο κόσμος που παραβρέθηκε στην εκδήλωση είχε την 

ευκαιρία να διασκεδάσει και να χορέψει σε ένα ζεστό, φιλικό περιβάλλον και να 

γευθεί δωρεάν  μοναδικές ντόπιες παραδοσιακές λιχουδιές με μεγάλη θρεπτική 

αξία. 

Η ‘’Γιορτή της Ελιάς’’ αποτελεί μια ξεχωριστή εκδήλωση μεγάλης σπουδαιότητας 

για τις Παπαδάτες, η οποία τονίζει τόσο την τοπική όσο και ελληνική κουλτούρα, γι 

αυτό και ο κόσμος της περιοχής την έχει αγαπήσει και συμμετέχει ενεργά στην 

οργάνωση της. 

Σο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμβανε επιστημονική ενημέρωση σε θέματα 

που αφορούν την παραγωγή της Ελιάς, τις καλλιεργητικές φροντίδες και τις 

ασθένειες της ελιάς και ολοήμερο γλέντι με την ορχήστρα του Κωνσταντίνου 

Κάκκου στην πλατεία των Παπαδατών. υμμετείχαν, το χορευτικό του Δήμου  

Πρέβεζας, το χορευτικό του Πολιτιστικού υλλόγου  

Πολύδροσου Άρτας, το χορευτικού του Μορφωτικού υλλόγου Θεσπρωτικού και το χορευτικό των 

γυναικών των Παπαδατών.  

Ο κόσμος, πολύς, περισσότερος από κάθε άλλη χρονιά, πράγμα που  

αναδεικνύει και την καθιέρωση της Γιορτής Ελιάς στις Παπαδάτες σαν 

μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του χειμώνα. 

 

ιντόρη Λαμπρινή 

 

 

          6η      

Γιορτή    

    Ελιάς 

Παπαδάτες  

2012 
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Αφιερωμένο στον Νικηφόρο Βρεττάκο, 

τον επαναστάτη και ρομαντικό ποιητή 

της γενιάς του '30, που εξέφραζε την 

κοινωνική διαμαρτυρία, είναι το τεύχος 

αυτό της εφημερίδας μας. Και το έτος 

2012 που φεύγει ήταν αφιερωμένο σε 

αυτόν το σύγχρονο ποιητή καθώς φέτος 

συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη 

γέννησή του.  

 

                    Σας ευχόμαστε Καλή Χρομιά σε όλους ! 

Τπεύθυνος Εφημερίδας: Κώτσης Μάνθος 

Τπεύθυνη ύνταξης: Κοκκίνη Βαλεντίνη 

Σις Εφημερίδες μας μπορείτε να τις δείτε και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών 

www.papadates.gr  ! 

  

Φωτογραφίες από τημ 6η Γιορτή Ελιάς  
 

 
Στην Γιορτή Ελιάς όλοι βοηθούν για το καλύτερο 

αποτέλεσμα. Και τα έξι χρόνια που 

πραγματοποιείται  τα παιδιά του χωριού μας είναι 

παρόντα ! 

 

 

 

 

 

 

  

                               Φωτογραφίες της Λαμπρινής Σιντόρη 

 

 

      υντακτική Ομάδα 

 

• Κίτσιου Κατερίνα 
• Κοκκίνη Αναστασία 

• Kοκκίνης Παναγιώτης 

• Νάκα Ελένη 

• ιντόρη Λαμπρινή 

• Φρήστου Κωνσταντίνος 

• Φρήστου Νικόλαος 

 

 

           Τπεύθυνος Εφημερίδας :   

                         Κώτσης Μάνθος 
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Το χορευτικό του 

Συλλόγου Πολύδροσου 

Άρτας 

 

 

 

 

 
 

Το χορευτικό του Δήμου Πρέβεζας για 

δεύτερη χρονιά στο χωριό μας 

εντυπωσίασε με τις χορευτικές του 

φιγούρες 
 

 

 

 
 

 

Το χορευτικό του Μορφωτικού 

Συλλόγου Θεσπρωτικού χόρεψε 

νησιώτικους χορούς 
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Και φυσικά το δικό μας χορευτικό ! 

 

Οι γυναίκες του χωριού μας χόρεψαν 

ηπειρώτικα παραδοσιακά τραγούδια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Περισσότερος από κάθε άλλη φορά ο κόσμος στην 6η γιορτή ελιάς. Βοήθησε και ο καλός καιρός ! 

Ευχόμαστε και ελπίζουμε και του χρόνου να είναι το ίδιο όμορφα ! 

 

Αμέκδοτα  

 

Σι ο λύκος … τι εμείς 
 

Η δασκάλα, μόλις τελείωσε την ιστορία του αρνιού που το έφαγε ο λύκος. Για 

να βγάλει λοιπόν ένα ηθικό συμπέρασμα λέει σ’ έναν άτακτο μικρούλη: 

 -  Βλέπεις, αν το αρνάκι ήταν φρόνιμο και άκουγε τη μητέρα του, δε θα το 

έτρωγε ο λύκος. 

 -  Βέβαια, απάντησε ο μικρός. Θα το τρώγαμε εμείς!  
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ωστά παραδείγματα 

ΔΑΚΑΛΟ: Πες μου τώρα μερικά τετράποδα; 

ΜΑΘΗΣΗ: Πρόβατα, καρέκλες, τραπέζια, άλογα<!  

 
 

Ο παππούς 
 

Ένας παππούς 90 χρονών πάει στο γιατρό. 

- Είμαι παντρεμένος με μια 25χρονη και είναι και έγκυος. Μου ετοιμάζει παιδί!!! 

- Να σας πω μια ιστορία είπε ο γιατρός... Ήταν ένας φίλος μου κυνηγός, ο οποίος αντί να πάρει το όπλο 

του, πήρε κατά λάθος την ομπρέλα. περπατούσε στο δάσος όταν ξαφνικά βλέπει μια άγρια αρκούδα. 

ηκώνει λοιπόν την ομπρέλα του και κάνει να πυροβολήσει, και τσαφ, η αρκούδα, πέφτει κάτω νεκρή. 

- Αποκλείεται, κάποιος άλλος θα την πυροβόλησε..!!! 

- Αααααα γεια σου !!! 

Νίκος Χρήστου 

 

    1) ΠΤΘΑΓΟΡΑ: τα 500 π.χ. 80 ετών, στην εξορία από πείνα.  

  2) ΜΙΛΣΙΑΔΗ: τα 489 π.χ. 65 ετών, στην εξορία.  

  3) ΑΡΙΣΕΙΔΗ: τα 468 π.χ. 72 ετών, στην εξορία.  

  4) ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ: τα 461 π.χ. 66 ετών, στην εξορία.  

  5) ΑΙΦΤΛΟ: τα 456 π.χ. 69 ετών, στην εξορία.  

  6) ΠΕΡΙΚΛΗ: τα 429 π.χ. 66 ετών, στη φυλακή.  

  7) ΥΕΙΔΙΑ: τα 429 π.χ. 66 ετών, στη φυλακή.  

  8) ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ: τα 428 π.χ. 72 ετών, στην εξορία.  

  9) ΗΡΩΔΟΣΟ: τα 426 π.χ. 59 ετών, στην εξορία.  

10) ΙΚΣΙΝΟ: τα 420 π.χ. στην εξορία.  

11) ΟΥΟΚΛΗ: τα 406 π.χ. 74 ετών, στην εξορία.  

12) ΕΤΡΙΠΙΔΗ: τα 406 π.χ. 74 ετών, στην εξορία.  

13) ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ: τα 404 π.χ. 48 ετών, στην εξορία.  

14) ΩΚΡΑΣΗ: τα 399 π.χ. 71 ετών, ήπιε κώνειο.  

15) ΘΟΤΚΤΔΙΔΗ: τα 396 π.χ. 64 ετών, στην εξορία.  

16) ΑΡΙΣΟΥΑΝΗ: τα 385 π.χ. 61 ετών, στην εξορία.  

17) ΠΛΑΣΩΝ: τα 374 π.χ. 80 ετών, στην εξορία.  

18) ΙΟΚΡΑΣΗ: τα 388 π.χ. 99 ετών, στην εξορία.  

19) ΔΗΜΟΘΕΝΗ: τα 322 π.χ. 62 ετών, δηλητηριάστηκε.  

 

                           ΕΛΛΑ ΣΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΟΤ ΔΙΑΦΡΟΝΙΚΑ  !!!!!!!  

Πέθαμαμ μετανύ 

500 ο.Χ. & 322 ο.Χ.  

                                       Κοκκίνης Παναγιώτης 

 

Όταν μια μέρα μεγαλώσω θα θελα να γίνω 

παιδί ! 
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Χριστουγεμμιάτικα ! 

Από πού Προέρχεται το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 

Οι πρόγονοι του Φριστουγεννιάτικου δέντρου μπορούν να 

αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά έθιμα της λατρείας των 

δέντρων. Σότε δέντρα μεταφέρονταν μέσα στα σπίτια και οι 

άνθρωποι τα στόλιζαν για να εξασφαλίσουν καλή σοδειά τον 

επόμενο χρόνο. Λέγεται ότι ο Μαρτίνος Λούθηρος ξεκίνησε την 

παράδοση των αναμμένων λαμπών στο Φριστουγεννιάτικο 

δέντρο, στη Γερμανία, τον 16ο αιώνα. Η εικόνα ενός πράσινου 

δέντρου την παραμονή των Φριστουγέννων, με τα αστέρια να λάμπουν στον ουρανό από πάνω του, 

λέγεται ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση κι έτσι τοποθέτησε ένα παρόμοιο δέντρο, διακοσμημένο με 

αναμμένα κεριά, μέσα στο σπίτι του. τα μέσα του 1800, το έθιμο του Φριστουγεννιάτικου δένδρου είχε 

επεκταθεί ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Σο έθιμο 

γινόταν αιτία για πολλά ατυχήματα!. Έτσι, μέχρι 

να εφευρεθούν τα ηλεκτρικά φωτάκια, οι 

προνοητικοί είχαν και έναν κουβά νερό κάτω από 

το δέντρο, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς<   

Σο 1882, το πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο 

Φριστουγεννιάτικο δέντρο του κόσμου, στολίσθηκε 

στην πόλη της Νέας Τόρκης, στην κατοικία του 

Έντουαρτ Σζόνσον, ενός συναδέλφου του 

εφευρέτη Σόμας Έντισον. ήμερα, περισσότερα 

από 72 εκατομμύρια δέντρα στολίζονται κάθε 

Φριστούγεννα, και από αυτά, 35 εκατομμύρια είναι 

αληθινά δέντρα ενώ 37 εκατομμύρια είναι 

ψεύτικα.  

 Η Γαλοπούλα. 

την Ευρώπη, υπήρχε παλαιότερα η συνήθεια να μαγειρεύουν μεγάλα 

πουλιά για το γιορτινό γεύμα. Προτιμούσαν τους φασιανούς, τις χήνες και τα 

παγόνια. Όταν, όμως δοκίμασαν τη γαλοπούλα, την καθιέρωσαν ως το 

κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο γεύμα. τις αρχές του 19ου αιώνα, στο Νόρφολκ 

της Αγγλίας οι πτηνοτρόφοι έλυσαν το πρόβλημα της μεταφοράς της 

γαλοπούλας ως εξής: έβαζαν τα πουλιά να διανύουν πάνω από 100 χιλιόμετρα 

σε μια εβδομάδα για να φτάσουν στην πρωτεύουσα. Κι επειδή τα ποδαράκια 

τους δεν είναι φτιαγμένα για πεζοπορία, τους φορούσαν ειδικά καλύμματα ή τα 

βουτούσαν σε πίσσα, για να σκληρύνουν! 

 

 

Η Προέλευση της Χριστουγεννιάτικης κάρτας 

ύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Britannica Online, αν και οι ξυλοχαράκτες κατασκεύαζαν 

αντικείμενα με θρησκευτικά θέματα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, η πρώτη Φριστουγεννιάτικη κάρτα, 

με τη σημερινή της έννοια, πιστεύεται ότι σχεδιάστηκε από τον Callcott Horsley στην Αγγλία το 1843.  
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Λέγεται ότι την δημιούργησε για τον φίλο του Sir Henry 

Cole. Μία έκδοση 1.000 καρτών βγήκε προς πώληση στο 

Λονδίνο. Λιθογραφήθηκε σε χοντρό χαρτόνι, 5 1/8 επί 3 1/4 

inches, σε σκούρα σέπια και ζωγραφίστηκε με το χέρι. Σο 

κέντρο της κάρτας έδειχνε ένα οικογενειακό πάρτι σε 

εξέλιξη, κάτω από το οποίο υπήρχαν οι λέξεις «Φαρούμενα 

Φριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος». τη μία 

πλευρά υπάρχει μία σκηνή που ταΐζουν κάποιον 

πεινασμένο και στην άλλη μία σκηνή που ντύνουν τους 

φτωχούς. τις ΗΠΑ, ο κύριος Pease, ιδιοκτήτης ενός 

καταστήματος στο Albany της Ν. Τόρκης, κατασκεύασε στα 

μέσα του 19ου αιώνα μία κάρτα με «Φριστουγεννιάτικες ευχές από το μεγάλο κατάστημα του Pease, το 

ναό της μόδας».  

Σο έθιμο του αναμμένου πουρναριού στην Ήπειρο 

την Ήπειρο έχουν μια ωραία συνήθεια που τη βασίζουν σε μια παλιά παράδοση. Όταν γεννήθηκε ο 

Φριστός και πήγαν, λέει, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήτανε νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό 

πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο 

χέρι, του έβαλε φωτιά και γέμισε το σκοτεινό βουνό χαρούμενες 

φωτιές και τριξίματα και κρότους. 

Από τότε, λοιπόν, έχουν τη συνήθεια στα χωριά της Άρτας, όποιος 

πάει στο σπίτι του γείτονα, για να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και 

όλα τα παιδιά τα παντρεμένα, που θα πάνε στο πατρικό τους, για να 

φιλήσουν το χέρι του πατέρα και της μάνας τους, να κρατούν ένα 

κλαρί πουρνάρι, ή ό,τι άλλο δεντρικό που καίει τρίζοντας. το δρόμο 

το ανάβουν και το πηγαίνουν έτσι αναμμένο στο πατρικό τους σπίτι 

και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δρομάκια 

του χωριού. 

Ακόμη και στα Γιάννενα το ίδιο κάνουν. Μόνο που εκεί δεν κρατούν 

ολόκληρο το κλαρί το πουρνάρι αναμμένο στο χέρι τους – είναι 

μεγάλη πολιτεία τα Γιάννενα – αλλά κρατούν στη χούφτα τους μια χεριά δαφνόφυλλα και 

πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι, μόλις μπούνε και καλημερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα ξερά 

πιάσουν φωτιά κι αρχίσουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: 

«Αρνιά, κατσίκια, νύφες και γαμπρούς!»  

Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. Να προκόβουν τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαμελιά 

του, να μεγαλώνουν τα κορίτσια και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύφες και γαμπρούς, να 

του δώσουν εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ όνομα το πατρικό να σβήσει. 

Σο Χριστόξυλο 

τα χωριά της βορείου Ελλάδας, ο νοικοκύρης ψάχνει στα χωράφια τις παραμονές των γιορτών και 

διαλέγει το Φριστόξυλο, δηλαδή το πιο όμορφο, γερό και χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά, που θα το πάει 

σπίτι του, με σκοπό να καίει συνέχεια στο τζάκι από τα Φριστούγεννα μέχρι και τα Υώτα. Ο λαός πιστεύει 

ότι καθώς καίγεται το Φριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Φριστός στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ. 

Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Φριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει καλά το σπίτι και 

με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμη και 

την καπνοδόχο, για να μη βρίσκουν πατήματα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως 

λένε στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραμύθια. 
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Σο βράδυ της παραμονής των Φριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι μαζεμένη γύρω από το 

τζάκι, ο νοικοκύρης του σπιτιού θα ανάψει την καινούρια φωτιά και θα μπει στην πυροστιά το Φριστόξυλο, 

με ευχή όλων να αντέξει για όλο το δωδεκαήμερο των γιορτών. 

 Σο κυνήγι τα Χριστούγεννα  

Κατά τη διάρκεια της σαρακοστής τα περισσότερα παιδιά βγαίνανε κυνήγι. Σα βράδια, όταν το 

σούρουπο έπεφτε για καλά και το κρύο άρχιζε να τσούζει, παίρνανε το "φακό" με καινούργια "πλάκα" και 

γυρίζανε στα χαλάσματα και στα σπήλια κοντά στα χωριά. τόχος τους οι γουργουγιάννηδες, τα μικρά 

πουλάκια που κούρνιαζαν εκεί. Σα θαμπώνανε με το φακό και τα πιάνανε. Αν ήταν πολύ ψηλά, τα 

χτυπούσανε με τις λαστιχιέρες (σφεντόνες). Η μάνα ή κάποια μεγάλη αδερφή, μετά από πολλή γκρίνια 

τους, τα καθάριζαν και τα πάστωναν. Σα βάζανε σε πήλινα ή γυάλινα βάζα, για να τα φάνε τα 

Φριστούγεννα. Πολλά παιδιά μάζευαν είκοσι και περισσότερα πουλάκια και καμάρωναν για τις ... 

κυνηγετικές ικανότητες τους και για την σοδειά τους. Και όταν ζύγωναν οι γιορτές, άρχιζαν οι 

παραδοσιακές ετοιμασίες. Σο σπίτι έπρεπε να βάλει τα γιορτινά του και όλο το χωριό να καθαριστεί και να 

ετοιμαστεί, για να υποδεχτεί τους ξενιτεμένους του που θα έρχονταν να κάνουν γιορτές με τους δικούς 

τους. 

  

"Tα καρύδια" Παραδοσιακό ομαδικό παιγνίδι που 

παίζουν τα παιδιά στην Ήπειρο. 

 

Σην ημέρα των Φριστουγέννων , τα παιδιά , κορίτσια 

και αγόρια , παίζουν "τα καρύδια".Σο παιχνίδι είναι 

ομαδικό και παίζεται ως εξής:  

Κάποιο παιδί χαράζει με ένα ξυλάκι στο χώμα μια 

ευθεία γραμμή.  

Πάνω σε αυτή την ευθεία γραμμή 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 δοκιμάζει ξανά σημαδεύοντας 

κάποιο άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. 

Σο παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να κερδηθούν όλα τα καρύδια... 

  

Η σφαγή του γουρουνιού  

 αν ιεροτελεστία γινόταν σε κάθε οικογένεια η σφαγή του γουρουνιού, το οποίο εξέτρεφαν για το 

σκοπό αυτό. Σο γουρούνι αναλάμβαναν να το σφάξουν οι άντρες του σπιτιού την παραμονή των 

Φριστουγέννων. Σα μέλη της οικογένειας αντάλλαζαν μεταξύ τους ευχές. Σο χοιρινό κρέας αποτελούσε το 

κύριο φαγητό στο χριστουγεννιάτικο γεύμα, όπως άλλωστε και σήμερα. Επίσης, έφτιαχναν λουκάνικα 

από το γουρούνι, τα οποία κρεμούσαν μέχρι να στεγνώσουν, ενώ το λίπος του γουρουνιού το αποθήκευαν 

σε δοχεία και το χρησιμοποιούσαν στη μαγειρική. 

 Σο τάισμα της βρύσης 

την Κεντρική Ελλάδα οι κοπέλες, τα μεσάνυχτα ή προς τα χαράματα των Φριστουγέννων (αλλού την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς), πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση "για να κλέψουν το άκραντο νερό". Σο 

λένε άκραντο, δηλαδή αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ' όλη τη διαδρομή. Όταν φτάνουν εκεί, την 

"ταϊζουν", με διάφορες λιχουδιές: βούτυρο, ψωμί, τυρί, σιτάρι ή κλαδί ελιάς και λένε:   
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"Όπως τρέχει το νερό σ' βρυσούλα μ', έτσ' να τρέχ' και το βιο μ'".   

Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" και γυρίζουν στα σπίτια 

τους πάλι αμίλητες, μέχρι να πιουν όλοι από τ' άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις 

γωνίες του σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια.   

Η Προέλευση του Εορτασμού των Χριστουγέννων 

τα μέσα του χειμώνα συνηθίζονταν διάφοροι εορτασμοί, ακόμα και πριν αρχίσει ο εορτασμός των 

Φριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Σα Φριστούγεννα ήταν αρχικά μία κινητή γιορτή που εορταζόταν σε 

πολλές διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους. Η επιλογή της 25ης Δεκεμβρίου έγινε από τον 

Πάπα Ιούλιο τον Α, τον 4ο μ.Φ. αιώνα επειδή η συγκεκριμένη ημερομηνία συνέπιπτε με τα ειδωλολατρικά 

τελετουργικά για το Φειμερινό Ηλιοστάσιο ή την Επιστροφή του Ήλιου. Η πρόθεσή του ήταν να 

αντικατασταθεί ο ειδωλολατρικός εορτασμός από τον Φριστιανικό. Σο 1752, αφαιρέθηκαν 11 ημέρες από 

το έτος, όταν έγινε η αλλαγή από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Κατά συνέπεια, η ημερομηνία 

της 25ης Δεκεμβρίου μετακινήθηκε κατά 11 ημέρες. Κάποια τμήματα της Φριστιανικής εκκλησίας, οι 

λεγόμενοι παλαιοημερολογίτες, γιορτάζουν ακόμα και σήμερα τα Φριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου (25 

Δεκεμβρίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο). Πολλές από τις παραδόσεις που συνδέονται με τα Φριστούγεννα 

(ανταλλαγή δώρων, στολισμοί, κάλαντα, Φριστουγεννιάτικο δέντρο) έχουν τις ρίζες τους σε παλαιότερες 

θρησκείες. 

 

ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΣΖΑΡΟΙ 

 

Οι καλικάντζαροι είναι  μια παλιά παράδοση στην πατρίδα 

μας. Και σε κάθε τόπο, και πιο πολύ στα χωριά, υπάρχουν χίλιοι 

θρύλοι και έθιμα γύρο από αυτούς. Εμφανίζονται κάθε 

Φριστούγεννα. Μερικοί λένε ότι είναι πνεύματα, άλλα καλά και 

άλλα κακά. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι είναι παράξενα όντα, 

μαλλιαρά και ότι τρυπώνουν στα σπίτια από τις καμινάδες. Σις 

νύκτες πηγαίνουν και κλέβουν τα φαγητά που βρίσκουν και πιο 

πολύ τα σύκα γιατί τους αρέσουν πολύ. Όταν τελειώσουν το 

φαγητό τους αρχίζουν να χορεύουν. 

Όλοι οι  χωρικοί, όταν πλησιάζει βράδυ, φοβούνται να 

ξεμυτίσουν από το σπίτι τους, προπάντων τα μικρά παιδιά, ως 

ότου έρθει η γιορτή των Υώτων, που ρίχνουν το σταυρό και οι 

καλικάντζαροι εξαφανίζονται. Σότε πάνε και ζούνε κάτω από τη 

γη. Και εμφανίζονται πάλι τα άλλα Φριστούγεννα. 

ε πολλά χωριά ρίχνουνε αναμμένα κάρβουνα στα 

πηγάδια, για να μην μαγαρίσουν οι καλικάντζαροι. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                    Αναστασία Κοκκίνη 
 



 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                              ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 14 

10 

 
Οι πιτσιρίκοι 

 

Κάλαμτα Ηοείπξυ 

Ελάτε εδώ γειτόνισσες 

Και εσείς γειτονοπούλες, 

Σα σπάργανα να φτιάξουμε 

και το Φριστό ν΄ αλλάξουμε. 

 

Σα σπάργανα για το Φριστό, 

Ελάτε όλες σας εδώ.(δις) 

 

Να πάμε να γυρίσουμε 

Και βάγια να σκορπίσουμε . 

Να βρούμε και την Παναγιά 

οπού μας φέρνει τη χαρά. 

 

Σα σπάργανα για το Φριστό, 

ελάτε όλες σας εδώ.(δις) 

 

Κοιμάται στα τριαντάφυλλα, 

γεννιέται μες στα λούλουδα. 

Γεννιέται μες στα λούλουδα , 

κοιμάται στα τριαντάφυλλα. 

 

Χρήστος  &  Κοσμάς Κοκκίνης 

Ελπίζουμε να δούμε και φέτος το χωριό μας χιονισμένο!                                                                                                             

(περσινές φωτογραφίες) 
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 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                              ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 14 

12 

 
Οι πιτσιρίκοι 

 

O Νικηφόπξρ Βπεττάκξρ  

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε στις Κροκεές 

Λακωνίας την 1η Ιανουαρίου 1912. Έζησε τα παιδικά του 

χρόνια στο πατρικό του κτήμα στην Πλούμιτσα, κοντά 

στον Σαΰγετο και τα μαθητικά του στις Κροκεές και το 

Γύθειο, από το Γυμνάσιο του οποίου αποφοίτησε. 

Νέος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για σπουδές -που δεν 

πραγματοποίησε- και άσκησε διάφορα επαγγέλματα ως 

ιδιωτικός υπάλληλος (1930-1938) και έπειτα ως δημόσιος 

υπάλληλος (1938-1947) και ως φιλολογικός συντάκτης 

περιοδικών και εφημερίδων. 

Πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41 και ύστερα στην Εθνική Αντίσταση από τις γραμμές 

του ΕΑΜ[1]. 

Σο 1954 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά. Σην περίοδο της δικτατορίας (1967-74) έζησε 

αυτοεξόριστος σε χώρες της Ευρώπης. 

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ένας σημαντικός σύγχρονος Έλληνας ποιητής, που διακρίνεται για τον 

βαθύτατο ανθρωπισμό της ποίησής του και την ιδιομορφία των εμπνεύσεών του. Ποιήματά του 

μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Τπήρξε μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Πήρε μέρος σε 

πολλά ποιητικά συνέδρια και φεστιβάλ στο Λονδίνο, στην Αχρίδα της τότε Γιουγκοσλαβίας κ.α. Σιμήθηκε 

με δύο Πρώτα Κρατικά Βραβεία (1940 και 1956), το Βραβείο Εθνικής Αντίστασης (1945), το Βραβείο της 

Ακαδημίας Αθηνών (1976), με το βραβείο Ουράνη κ.ά. Σο 1980 πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια του 

μνημείου του «αγνώστου ναυτικού» στο λιμάνι του Γυθείου. 

Σο 1987 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν κάτοικος Αθηνών (οδός Υιλολάου) και ομιλούσε 

Γαλλικά και Ιταλικά. 

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος απεβίωσε στις 4 Αυγούστου του 1991. Ο Δήμος Αθηναίων απονέμει ένα 

λογοτεχνικό βραβείο στη μνήμη του. Σο Αρχείο του έχει δωρηθεί και σώζεται στη Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη πάρτης. 

Σο κύριο έργο του Βρεττάκου είναι ποιητικό. ε ξεχωριστούς τόμους εκδόθηκαν οι ποιητικές του συλλογές: 

 Κάτω από σκιές και φώτα (1929), 

 Κατεβαίνοντας στη σιγή των αιώνων (1933), 

 Ο πόλεμος (1935), 

 Οι γκριμάτσες του ανθρώπου (1935), 

 Η επιστολή του Κύκνου (1937), 

 Σο ταξίδι του Αρχάγγελου (1938), 

 Μαργαρίτα, εικόνες από το ηλιοβασίλεμα (1939), 

 Σο μεσουράνημα της φωτιάς (1940), 

 Ηρωική υμφωνία (1944), 

 33 Ημέρες (1945), 

 Η παραμυθένια πολιτεία (1947), 

 Σο βιβλίο της Μαργαρίτας (1949), 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B0%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1954
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/1956
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%98%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1976
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1987
http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://el.wikipedia.org/wiki/1929
http://el.wikipedia.org/wiki/1933
http://el.wikipedia.org/wiki/1935
http://el.wikipedia.org/wiki/1935
http://el.wikipedia.org/wiki/1937
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
http://el.wikipedia.org/wiki/1939
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/1947
http://el.wikipedia.org/wiki/1949
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 Ο Σαΰγετος και η σιωπή (1949), 

 Σα θολά ποτάμια (1950), 

 Πλούμιτσα (1951), 

 Έξοδος με το άλογο (1952), 

 Γράμμα στον Ρ. Οππενχάιμερ (1954), 

 Σα ποιήματα 1929-1951 (1956), 

 Ο χρόνος και το ποτάμι (1957), 

 Η μητέρα μου στην εκκλησία (1957), 

 Βασιλική Δρυς (1958), 

 Σο βάθος του κόσμου (1961), 

 Αυτοβιογραφία (1961), 

 Εκλογή (επιλογή από τις προηγούμενες συλλογές (1965), 

 Οδοιπορία (συνολική έκδοση του ποιητικού του έργου σε 3 τόμους, 1972), 

 Διαμαρτυρία (1974), 

 Ωδή στον ήλιο (1974), 

 Σο ποτάμι Μπόες και τα εφτά ελεγεία (1975), 

 Απογευματινό ηλιοτρόπιο (1976), 

 Ανάριθμα (1979), 

 Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη (1981) κ.ά. 

 Σα μυστικά όνειρα του Υάμπιου(2009) 

Παράλληλα ασχολήθηκε με την πεζογραφία και την κριτική. 

ε ξεχωριστούς τόμους εκδόθηκαν τα πεζά έργα του: 

 Σο γυμνό παιδί (1939), 

 Σο αγρίμι (αυτοβιογραφία, 1945), 

 Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου (1949), 

 Ο ένας από τους δύο κόσμους (1958), 

 Νίκος Καζαντζάκης, η αγωνία του και το έργο του (1959), 

 Οδύνη (μυθιστόρημα στα αγγλικά, Νέα Τόρκη, 1969), 

 Μπροστά στο ίδιο ποτάμι (1972), 

 Μαρτυρίες μιας κρίσιμης εποχής (1979) κ.ά. 

Έγραψε επίσης μία τραγωδία με τον τίτλο Ο Προμηθέας (1978). 

ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΗ ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΟΤ  

<Μην με μαρτυρήσεις! 

Και προπαντός να μην τους πεις πως μ’ εγκατέλειψεν 

η ελπίδα! 

Καθώς κοιτάς τον Σαΰγετο, σημείωσε τα φαράγγια 

που πέρασα. Και τις κορφές που πάτησα. Και τα 

άστρα που είδα. 

 Πες τους από μένα, πας τους από τα δάκρυά μου, 

ότι επιμένω ακόμη πως ο κόσμος 

είναι όμορφος ! 

                                    Ποίημα Νικηφόρου Βρεττάκου 

                                                                                                                                         

Επιμέλεια : Βαλεντίνη Κοκκίνη 

http://el.wikipedia.org/wiki/1949
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/1951
http://el.wikipedia.org/wiki/1952
http://el.wikipedia.org/wiki/1954
http://el.wikipedia.org/wiki/1929
http://el.wikipedia.org/wiki/1951
http://el.wikipedia.org/wiki/1956
http://el.wikipedia.org/wiki/1957
http://el.wikipedia.org/wiki/1957
http://el.wikipedia.org/wiki/1958
http://el.wikipedia.org/wiki/1961
http://el.wikipedia.org/wiki/1961
http://el.wikipedia.org/wiki/1965
http://el.wikipedia.org/wiki/1972
http://el.wikipedia.org/wiki/1974
http://el.wikipedia.org/wiki/1974
http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wikipedia.org/wiki/1976
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/wiki/1981
http://el.wikipedia.org/wiki/2009
http://el.wikipedia.org/wiki/1939
http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/1949
http://el.wikipedia.org/wiki/1958
http://el.wikipedia.org/wiki/1969
http://el.wikipedia.org/wiki/1972
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1978
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Οι πιτσιρίκοι 

 

Έμα τραγούδι     

Σα λόγια Κομμάτια 

τίχοι: Κώστας Λογοθετίδης 

Μουσική:  Εκείνος και Εκείνος 

Κοιτάς μ΄ ένα βλέμμα φωτιά να χάνεις τα τρένα 

τα όνειρα γίναν σιωπές βαγόνια αραγμένα 

 

Δεν είναι που όλα πήγαν στραβά, τη μοναξιά δε φοβάσαι  

Σα λόγια που πίστεψες δε θες να θυμάσαι 

 

Σα λόγια κομμάτια, ......καπνός οι στιγμές 

 

Σα λόγια θα μείνουνε λόγια, άλλα λόγια δε θες 

 

Γυρεύεις στο σκοτάδι ένα φως, η ανάσα σου τρέχει 

ε πνίγει του κόσμου η βουή που τέλος δεν έχει 

 

Μαζί του σε παίρνει ο καιρός, οι εικόνες αλλάζουν 

τα χείλη παγώνει η φωνή κι οι λέξεις διστάζουν. 

 

                                                         Λαμπρινή Σσιρώνη 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Εκείνος + Εκείνος ‘’ 
 

 Νίκος Καλλίνης (τραγούδι, κιθάρα) και Κώστας Λογοθετίδης (πλήκτρα). Μαζί από το 1988. Σο όνομά τους 

είναι δανεισμένο από την τηλεοπτική σειρά "Εκείνος + Εκείνος" του Κώστα Μουρσελά με τους Βασίλη 

Διαμαντόπουλο και Γιώργο Μιχαλακόπουλο.  

 

 

Αμ η ζωή σε έχει 

πληγώσει, 

αμ η αγάπη σ΄έχει 

προδώσει, 

γέλα και εσύ όπως 

οι άλλοι, 

η ζωή δεμ είμαι 

μεγάλη. 

Κοίτα γύρω σου όλοι 

γελάμε, 

τι μομίζεις αυτοί 

δεμ πομάμε; 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=796
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=381
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Οι πιτσιρίκοι 

 

Οἱ μουσικοὶ ἀριθμοί 

Φωρὶς τὴ μαθηματικὴ τάξη, δὲν στέκει 

τίποτε: Οὔτε οὐρανὸς ἔναστρος, 

οὔτε ρόδο. Προπαντὸς ἕνα ποίημα. 

Κι εὐτυχῶς ὅτι μ᾿ ἔκανε ἡ μοῖρα μου 

γνώστη τῶν μουσικῶν ἀριθμῶν, 

ὅτι κρέμασε μίαν ἀχτίνα ἐπὶ πλέον 

τὸ ἄστρο τῆς ἡμέρας στὴν ὅρασή μου 

καὶ κάνοντας τὰ γόνατά μου τραπέζι 

ἐργάζομαι, ὡς νά ῾ταν νὰ φτιάξω 

ἕναν ἔναστρο οὐρανό, ἢ ἕνα ρόδο. 

 

Βαλεντίνη Κοκκίνη 

 

 

 

 

 

Οι ευεπγετικέρ ιδιότητερ τηρ ελιάρ 

Ο ευλογημένος καρπός των Ελλήνων από την αρχαιότητα, η ελιά, αλλά και το λάδι 

που παράγεται από αυτήν αποδεικνύονται ευλογημένα και για την ομορφιά μας. Οι 

ιδιότητες που πρέπει να ξέρετε: 

1. Σα προϊόντα με ελιά αποτρέπουν τους ερεθισμούς του δέρματος και επαναφέρουν 

την απαλότητα. 

2. Σο ελαιόλαδο δίνει λάμψη στα θαμπά και άτονα μαλλιά. 

3. Σα φύλλα ελιάς έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

4. Σο αφέψημα με φύλλα ελιάς χρησιμοποιείται κατά διαφόρων ασθενειών όπως η 

υπέρταση, η αρρυθμία και οι σπασμοί των μυών. 

5. Η ελιά αποδεικνύεται βοηθητική για την αντιμετώπιση του πόνου, 

του πυρετού και διαφόρων μολύνσεων. 

6. Σο εκχύλισμα ελιάς έχει σημαντική αναμικροβιακή δράση. 

7. Βοηθάει σε περιπτώσεις οστεοπόρωσης. 

8. Θεωρείται συστατικό αντισηπτικό και επουλωτικό. 

Αναστασία Κοκκίνη 

 

 

 

 

Ὁ ἄμθρωπος, ὁ 

κόσμος καὶ ἡ ποίηση 

Ἀνάσκαψα ὅλη τη γῆ νὰ σὲ βρῶ. 

Κοσκίνισα μὲς τὴν καρδιά μου τὴν ἔρημο· 

ἤξερα 

πὼς δίχως τὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι πλῆρες 

τοῦ ἥλιου τὸ φῶς. Ἐνῷ, τώρα, κοιτάζοντας 

μὲς ἀπὸ τόση διαύγεια τὸν κόσμο, 

μὲς ἀπὸ σένα - πλησιάζουν τὰ πράγματα, 

γίνονται εὐδιάκριτα, γίνονται διάφανα -τώρα 

μπορῶ 

ν᾿ ἀρθρώσω τὴν τάξη του σ᾿ ἕνα μου ποίημα. 

Παίρνοντας μία σελίδα θὰ βάλω 

σ᾿ εὐθεῖες τὸ φῶς. 

 

http://valta-trifilias.blogspot.gr/2011/09/blog-post_2208.html
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Οι πιτσιρίκοι 

 

Όιοσ ηοσ θόζκοσ ηης εστές, 

ποσ οη άιιοη ζα ζοσ πούλε, 

εγώ κόλο ζοσ εύτοκαη 

αιεζηλές λα βγούλε! 

  Καλή Χρονιά ! 

 

 

Χριστουγεμμιάτικες ευχές !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ας δίνω μόνο δυο ευχές για τον καινούργιο χρόνο πάμπλουτοι 

να 'στε στη  χαρά και πάμφτωχοι στον πόνο ! 
 

 
 

                                         Σας εύχομαι από καρδιάς της Γέμμησης τ΄ αστέρι 

                                        Χρόμια πολλά, χρόμια καλά στο σπίτι σας μα φέρει 

 

 

 

 

 

 

                            Δέντρο Χριστοσγεννιάτικο μ' εστές έτω στολίσει  

                            ο νέος τρόνος ποσ θα 'ρθει ταρές να σε γεμίσει. 
 

Χρηζηούγελλα ζαλ έρζοσλε,  

ταρά κεγάιε λα ‘τεης. 

Όιοσ ηοσ θόζκοσ ηα θιοσρηά 

ζηης ηζέπες ζοσ, λα ηα ‘βρεης! 

 

Εηούηα ηα Χρηζηούγελλα,  

λα λαη ηα θαιύηερά ζοσ! 

Πόλος θαλείς λα κελ βρεζεί, 

ζηελ οηθογέλεηά ζοσ! 
 

Λίγες μόνο από τις εστές ποσ έτω για σας. 

Αστές μόνο ποσ μπορώ να εκυράσω... 

Να ζείτε. Να ονειρεύεστε. Να αγαπάτε.  

Και όλα θα πάνε καλά.... 

 

Το 2013, ζοσ εύτοκαη λα θέρεη όια όζα ό προεγούκελος δελ ηα ‘τε θαηαθέρεη!  Χρόνια καλά ! 

 

Αγάπε, εσιογία, εηρήλε, 

εσηστία, επαγγεικαηηθή επηηστία… 

είλαη ηα πέληε ποσ ζοσ εύτοκαη 

από ηα 2013!! 

 

 

Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, 
Χαμόγελα, Δημιουργικότητα, 
Επιτυχίες... είναι μερικές μόνο από τις 
ευχές μας για τα φετινά Χριστούγεννα 
και τη νέα Χρονιά που πλησιάζει.  
Καλά Χριστούγεννα! 

 

Χρόληα ποιιά ζοσ εύτοκαη 

λα’ τεης εσηστηζκέλα! 

Καη όηη ε δωή κοσ ζηέρεζε, 

λα ζηο ταρίζεη εζέλα!! 

 


