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Ο χειμώνας έχει τρεις μήνες. Τον Δεκέμβριο, τελευταίο μήνα του χρόνου,
που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Μετά το Δεκέμβριο ακολουθεί ο
Ιανουάριος ή αλλιώς Γενάρης. Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας του νέου
χρόνου. Μετά τον Ιανουάριο έρχεται ο Φεβρουάριος.
Ο Ιανουάριος λοιπόν καλωσορίζει τη νέα χρονιά, αφού είναι ο πρώτος μήνας
του νέου χρόνου. Την πρώτη του μέρα, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου
γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά. Μέσα στη λέξη Πρωτοχρονιά κρύβονται
δύο πιο μικρές λεξούλες “πρώτη”, “χρονιά”
Πρωτοχρονιά= πρώτη της χρονιάς
Δηλαδή η πρώτη μέρα της χρονιάς.

Κατά την αλλαγή του χρόνου, στις 12 η ώρα το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου
προς την 1η Ιανουαρίου, μετράμε αντίστροφα και αλλάζουμε το έτος μόλις
φτάσει 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Εκείνο το βράδυ, το σπίτι μας είναι
στολισμένο με δέντρα, λαμπιόνια, καραβάκια. Έχουμε φτιάξει κουραμπιέδες,
μελομακάρονα (ή φοινίκια όπως τα λέμε στη Σύρο) και δίπλες. Παίζουμε
παιχνίδια. Είμαστε ντυμένοι με τα καλά μας. Είμαστε χαρούμενοι και
αγαπημένοι με την οικογένειά μας. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν και μόλις
αλλάξει ο χρόνος, δηλαδή 00.01 τότε ο πιο τυχερός του σπιτιού κάνει το
ποδαρικό. Με το δεξί του πόδι μπαίνει απ την πόρτα του σπιτιού και εύχεται
“Καλή τύχη”.

Κάποιος άλλος βάζει σε ένα σακουλάκι ένα ρόδι (για να μη λερώσει το σπίτι)
και το σπάει με δύναμη για καλή τύχη.

Κόβουμε βασιλόπιτα και ο τυχερός βρίσκει το φλουρί. Κοιμόμαστε και το
επόμενο μεσημέρι έχουμε το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς.

Οι περισσότεροι συνηθίζουν να τρώνε γαλοπούλα, χοιρινό ή κάποιο κρέας,
έχουν κάστανα στο τραπέζι και γλυκά. Η οικογένεια ενώνεται και εύχεται
καλή χρονιά. Όμως για σκεφτείτε και μια άλλη παράδοση.. Ποιος έρχεται την
πρώτη νύχτα του χρόνου; Η παράδοση λέει πως στα παιδιά που έκαναν
καλές πράξεις εμφανίζεται από την καμινάδα ή τα παράθυρα ο Άγιος
Βασίλης από την Καισαρεία με το έλκηθρο και τους τάρανδούς του και
φέρνει δώρα.. Είναι όντως αλήθεια;..
Απάντηση δεν υπάρχει. Αυτό έχει να κάνει με την πίστη του καθενός. Ο Άγιος
Βασίλης (Μέγας Βασίλειος) στην πραγματικότητα υπήρξε. Ήταν ιερέας και
ζούσε στην Καππαδοκία. Ήταν ψηλός και αδύνατος, με μαύρα μούσια και
μάτια. Βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη. Ήταν δηλαδή φιλάνθρωπος, αγαπούσε

πολύ όλους τους ανθρώπους κι όποιος χρειαζόταν βοήθεια απλόχερα του
την έδινε.
Ίδρυσε τη Βασιλειάδα, ένα πτωχοκομείο, για μικρούς και μεγάλους, για
ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Μάλιστα λένε πως στη βασιλόπιτα πρώτος
εκείνος έβαλε το φλουρί. Λένε ότι είπε στους δικούς του ανθρώπους να
φτιάξουν πίτες και μέσα να τοποθετήσουν ένα χρυσό νόμισμα και να
μοιράσουν τις πίτες σε όσους είχαν ανάγκη. Φανταστείτε την έκπληξη των
φτωχών ανθρώπων όταν θα βρήκαν τα χρυσά νομίσματα μέσα στις πίτες!
Θυμόμαστε τον Άγιο Βασίλειο και με τη σειρά μας κάνουμε κι εμείς καλές
πράξεις, όπου και όπως μπορούμε και κυρίως είμαστε καλοί άνθρωποι.
Αυτή είναι η γιορτή της Πρωτοχρονιάς! Μια γιορτή που με χαρά περιμένει ο
κόσμος σε όλο τον πλανήτη και κάθε φορά καλωσορίζουμε το νέο έτος, που
ελπίζουμε να φέρει αγάπη στις καρδιές μας, υγεία και τύχη! Καλή μας χρονιά,
παιδιά μου!

Ασκήσεις
Η ώρα της σκέψης …
1. Ποιες καλές πράξεις έκανες τη χρονιά που πέρασε;

2. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να έκανες κάποιο λάθος;
(Αν ναι, ποτέ δεν είναι αργά να ζητήσεις συγγνώμη.. Θα νιώσεις μεγάλη χαρά
μέσα σου..)
3. Πώς θα ήθελες να περάσεις την Πρωτοχρονιά φέτος;

4. Κάνε μια ευχή για το νέο χρόνο.
5. Αναγνώρισε τα αντικείμενα..

Διαβάζουμε και μαθαίνουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις μας για να
γιορτάσουμε την πιο όμορφη Πρωτοχρονιά! Να είστε καλά!
Με αγάπη,
κυρία Μαργαρίτα.

