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Οι μυρωδιές από τα γλυκά και τα κέικ πλημμυρίζουν τα δωμάτια, ακούγονται 
κάλαντα, το σπίτι είναι όμορφα στολισμένο, οι μαμάδες ετοιμάζουν 

νοστιμιές και όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την ανταλλαγή δώρων.  
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα στις διάφορες 
χώρες του κόσμου; Διότι, παρόλο που γιορτάζονται σχεδόν παντού, υπάρχουν 
πολλές διαφορές. Σε μερικές χώρες, για παράδειγμα, τα παιδιά ανοίγουν  
τα δώρα τους τον Δεκέμβριο, ενώ σε άλλες τον Ιανουάριο. Σε κάποιες χώρες 
τα Χριστούγεννα γιορτάζονται κυρίως για θρησκευτικούς λόγους, ενώ σε άλλες 
αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν κοσμικό γεγονός.

Έχεις ακούσει ποτέ για τους καλικάντζαρους; Και ξέρεις ποιος φέρνει δώρα 
στα παιδιά στη Φινλανδία; Τι είναι το παν ντε χαμόν; Πού μπορείς να κάνεις 
ηλιοθεραπεία και να κολυμπήσεις στη θάλασσα τα Χριστούγεννα; Διαβάζοντας 
αυτό το βιβλίο, θα μάθεις πολλά και ενδιαφέροντα καινούρια πράγματα. 

Αυτό που παραμένει το ίδιο παντού, ωστόσο, είναι ότι τα Χριστούγεννα 
δίνουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να περάσουν στιγμές ηρεμίας  
με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν είναι αυτό, λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο 
μπορούν να φέρουν τα Χριστούγεννα;

Κοίταξε τη μαγική κρυστάλλινη σφαίρα για να δεις πώς γιορτάζονται  
τα Χριστούγεννα στον κόσμο. Θα σε μεταφέρει όπου θέλεις να πας!  
Η χριστουγεννιάτικη κρυστάλλινη σφαίρα είναι κρυμμένη σε κάθε εικόνα. 
Μπορείς να τη βρεις; Αν τα καταφέρεις, θα σε οδηγήσει σε ένα άλλο μέρος.
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Όλοι αγαπούν 
τα Χριστούγεννα!
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Στην Ισπανία κάποιος κερδίζει ένα τεράστιο 
δώρο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα κάθε 

χρόνο – η κλήρωση του τυχερού γίνεται στις 22 
Δεκεμβρίου! Την παραμονή των Χριστουγέννων, 
γνωστή και ως Νοτσεμπουένα, όλη η οικογένεια 
συγκεντρώνεται για ένα μεγάλο δείπνο, 
πραγματική πανδαισία, που περιλαμβάνει ψαρικά 
ή κρέας και πολλά γλυκά. Τα Χριστούγεννα 
θεωρούνται ιδανικά για να περάσει η οικογένεια 
χρόνο μαζί και τα παιδιά πρέπει να περιμένουν 
για τα δώρα τους μέχρι τα Θεοφάνια 
(6 Ιανουαρίου). Για να αποζημιωθούν για 
τη μεγάλη αναμονή, ο Παπά Νοέλ (σαν τον 

Αϊ-Βασίλη) τους αφήνει αρκετά μικροδωράκια 
κάτω από το δέντρο, που τα ανοίγουν το 
επόμενο πρωί. Μετά το δείπνο, οι Ισπανοί 
συνηθίζουν να ανταλλάσσουν επισκέψεις 
με τους φίλους τους για να ευχηθούν χρόνια 
πολλά. Κάθε σπίτι έχει ένα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και μια φάτνη. Στην Καταλανία 
προστίθεται στη φάτνη και ο Καγανέρ. Αυτή 
η ιδιαίτερη φιγούρα είναι ένα αγόρι που κάνει 
τσίσα του και συμβολίζει την καλή τύχη και μια 
καλή σοδειά! Τα σπίτια στην Καταλανία έχουν 
επίσης ένα ειδικό κούτσουρο προς καύση.

Χριστούγεννα στην Ισπανία
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Χριστούγεννα 
στη Γερμανία

Eίναι αδιανόητο για μια οικογένεια στη 
Γερμανία να γιορτάσει τα Χριστούγεννα 

χωρίς χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αρχικά  
το δέντρο ήταν στολισμένο με μήλα,  
ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα.  
Κάθε σπίτι έχει επίσης ένα ειδικό ημερολόγιο 
και ένα ειδικό στεφάνι με τα οποία τα παιδιά 
μετράνε τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. 
Χριστουγεννιάτικες αγορές λειτουργούν σχεδόν 

σε κάθε γερμανική πόλη. Σ' αυτές μπορείς  
να αγοράσεις στόλεν, ένα χριστουγεννιάτικο 
κέικ, τζίντζερμπρεντ και ζεστό παντς, και να 
δεις καρουζέλ και φιγούρες του Καρυοθραύστη.  
Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 24 
Δεκεμβρίου. Το παραδοσιακό δείπνο 
ακολουθείται από τα δώρα που φέρνει  
ο Κρίστκιντ (στο νότιο μέρος της χώρας)  
και ο Βάιναχτσμαν (στο βόρειο μέρος).
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Eδώ ο εορτασμός των Χριστουγέννων είναι σαν 
καρναβάλι – γεμάτος χρώματα, γέλια και παιδικά 

παιχνίδια. Πολλές γιορτές γίνονται κατά τη διάρκεια της 
χριστουγεννιάτικης περιόδου, γνωστής ως Λας Ποσάδας. 
Παντού βλέπεις φάτνες. Εκτός από τις παραδοσιακές 
φιγούρες, βλέπεις επίσης τυπικά μεξικανικά στοιχεία, 
όπως φλαμίνγκο και φραγκόσυκα. Οι άνθρωποι 
επισκέπτονται τους φίλους τους και παρακολουθούν  
την εκκλησιαστική Λειτουργία, και τα παιδιά παίζουν 
παιχνίδια. Μία από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες 
είναι το σπάσιμο της πινιάτας. Τα δώρα τα φέρνει  
στις 24 Δεκεμβρίου ο Σάντο Κλος και τα παιδιά  
τα ανοίγουν όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα.     

Στην τυπική μεξικανική 
διακόσμηση περιλαμβάνεται 
και το αλεξανδρινό ή 
ποϊνσέτια, ένα λουλούδι 
γνωστό και ως το Αστέρι 
της Βηθλέεμ.

Χριστούγεννα στο Μεξικό

Η πινιάτα φτιάχνεται από 
πεπιεσμένο χαρτί και γεμίζεται 
με διάφορα γλυκά που ξεχύνονται 
όταν σπάει. Οι περισσότερες 
πινιάτες έχουν σφαιρικό σχήμα 
και επτά άκρες, που 
αντιπροσωπεύουν τα επτά 
θανάσιμα αμαρτήματα.

Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι υπάρχουν 
άφθονα φαγητά. Ανάμεσα στα παραδοσιακά 
πιάτα περιλαμβάνονται ψητό γουρουνόπουλο 
ή γαλοπούλα, ταμάλες (τυλιγμένη ζύμη από 
καλαμποκάλευρο με γέμιση) και μια ειδική 
χριστουγεννιάτικη φρουτοσαλάτα.

Διασκεδάζουμε πολύ διότι 
παίζουμε ένα παιχνίδι που λέγεται 

γκάνα και μοιάζει με το χόκεϊ!

Στη Βενεζουέλα  
κάνουμε σκέιτ στους δρόμους!

Στη Ρωσία δε 
γιορτάζουμε τα 

Χριστούγεννα μέχρι 
τις 7 Ιανουαρίου!

Ήξερες ότι στην Αυστραλία 
μπορείς να περάσεις τη μέρα 

των Χριστουγέννων στην 
παραλία; Και δε θα κρυώσεις!

Σπίτι μου, σπιτάκι μου… 
Λατρεύουμε το 

τζίντζερμπρεντ!
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