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ΑΜΕΡΙΚΗ



Αργεντινή 
Διακοσμούν τα σπίτια τους με φωτάκια, καθώς και με λουλούδια σε αποχρώσεις
 του πράσινου, του χρυσού, του κόκκινου και του λευκού. Κρεμούν στις πόρτες 

των σπιτιών τους κόκκινες και λευκές γιρλάντες.
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Η.Π.Α και 'Το κυνήγι της Πίκλας!'
Ένα Χριστουγεννιάτικο στολίδι σε σχήμα πίκλας κρύβουν

 οι Αμερικάνοι στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με σκοπό όποιος 
το βρει να κερδίσει ένα δώρο, αλλά και καλοτυχία για τη νέα χρονιά!

Νέα Υόρκη
Δρόμοι και πλατείες στολίζονται από τον Νοέμβριο, ενώ ένα από

τα μεγαλύτερα Χριστουγεννιάτικα δέντρα στήνεται στην
πλατεία Rockefeller Center.

Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα υπάρχουν παντού. Είναι έλατα (αληθινά ή ψεύτικα), στα οποία
τοποθετούν λαμπάκια, γιρλάντες και στολίδια, με πλήθος δώρων κάτω από αυτά για τα παιδιά.
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ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ...



 Λατινική Αμερική
Τα Χριστούγεννα είναι γνωστά και ως Las Posadas.

Στις 24 Δεκέμβρη ετοιμάζεται το δείπνο των Χριστουγέννων, το οποίο
σερβίρεται μετά τα μεσάνυχτα και ονομάζεται “Misa del Gallo”. 

Περιλαμβάνει γαλοπούλα, σαλάτες, θαλασσινά και άφθονο ντόπιο κρασί.
 

Αργεντινή
Το εορταστικό δείπνο σερβίρεται στον κήπο, ενώ περιλαμβάνει

ψητή γαλοπούλα, ψητό βοδινό, γεμιστές ντομάτες, πίτες,
χριστουγεννιάτικο ψωμί και πουτίγκα. 
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 Η.Π.Α και Καναδάς
 Ξεχωριστή θέση στο γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς έχει το ποτό Εggnog.

 Βραζιλία
Επηρεασμένοι από την Ευρώπη, το παραδοσιακό δείπνο

 των Χριστουγέννων περιλαμβάνει ψητό γαλοπούλας, λαχανικά και φρούτα.
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ...

Περού
 Οι κάτοικοι, στις 24 Δεκεμβρίου πηγαίνουν ως δώρο νόστιμα

κέικ σε συγγενείς και φίλους.



Μεξικό
Δώρο Χριστουγέννων Λουλούδι Poinsettia (Ποϊνσέττια)

 Δεν είναι άλλο από το δικό μας Αλεξανδρινό. 
Σύμφωνα με τους Μεξικάνους ένα μικρό αγόρι κατευθυνόμενο στην εκκλησία

αποφάσισε να πάει ως δώρο για τον Χριστό πράσινα κλαδιά, τα οποία 
μόλις τοποθέτησε στην εκκλησία άνθισε ένα φωτεινό κόκκινο λουλούδι.

O Γ Υ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ
Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Νέα Υόρκη
 Τα Χριστούγεννα στη Ν. Υόρκη γιορτάζονται φαντασμαγορικά!

Υπαίθρια παγοδρόμια στήνονται στις πλατείες!
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΘΙΜΑ...

 Χηλή
Μετά το δείπνο ακολουθεί “ Ο χορός των ενηλίκων “, 

ενώ ο ουρανός γεμίζει με πυροτεχνήματα! 
Μετά το φαγητό και τον χορό σειρά έχει το άνοιγμα των δώρων!

Αργεντινή και Παραδοσιακά «globos»
Πρόκειται για χάρτινα μπαλόνια, που στο εσωτερικό τους κρύβουν
 ένα κεράκι. Οι πιστοί και συνήθως τα μικρά παιδιά τα ανάβουν,

 ώστε τα μπαλόνια να ανέβουν ψηλά στον ουρανό.



Ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων ή της
Πρωτοχρονιάς, ερχόμενος με το έλκηθρό του, το οποίο σέρνουν τάρανδοι από τη Λαπωνία.

 Ο αγαπημένος τάρανδος του Άγιου Βασίλη είναι ο Ρούντολφ! 
Ο Άγιος Βασίλης κουβαλάει έναν μεγάλο σάκο με δώρα για τα παιδιά, τα οποία αφήνει 

στα σπίτια τους… μπαίνοντας από την καμινάδα!

Μεξικό και Βραζιλία
Στο Μεξικό ο Άγιος Βασίλης δεν έχει κυρίαρχο ρόλο, ενώ στη Βραζιλία 

ο Papai Noel (Πατέρας των Χριστουγέννων), είναι αυτός 
που φέρνει τα δώρα την ημέρα των Χριστουγέννων.
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ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Χαβάη
Στη Χαβάη ο Άγιος Βασίλης έρχεται με τη βάρκα του, 

αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση!
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