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Προετοιμαςία για τα Χριςτοφγεννα 

του Μθτροπολίτου Καιςαριανισ, Βφρωνοσ και Ὑμθττοφ  

κ.κ. Δανιιλ 

 

Οἱ πιςτοί ἑορτάηουμε μζ πνευματικι χαρά καί λαμπρότθτα τίσ ἑορτζσ τῆσ κείασ Ἐπιφανείασ, τῆσ 

ἐνανκρωπιςεωσ τοῦ Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ Κυρίου μασ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Ἡ Παρκζνοσ Μαρία κά φζρει ςτόν 

κόςμο τόν Τἱό, ποφ εἶναι «μεγάλθσ βουλῆσ ἄγγελοσ, καυμαςτόσ ςφμβουλοσ, Θεόσ ἰςχυρόσ, 

ἐξουςιαςτισ, ἄρχων εἰρινθσ, πατιρ τοῦ μζλλοντοσ αἰῶνοσ, Θεόσ Κφριοσ» (Ἡςαΐου κϋ 6). Θά Σόν 

φζρει μζςα ςζ ἕνα ςπιλαιο, ςτι ςιωπι τῆσ νφχτασ, ςτιν πόλθ τῆσ Ἰουδαίασ Βθκλεζμ. 

Ἡ Ἐκκλθςία ἀπό ἕνα καί περιςςότερο μῆνα καλεῖ τά παιδιά Σθσ νά προετοιμαςκοῦν γιά τόν 

ἑορταςμό τοῦ μεγάλου αῦτοῦ γεγονότοσ. «Δεῦτε πιςτοί», ψάλλει ςτά τροπάριά τθσ, «τά τοῦ 

ωτῆροσ Γενζκλια προεορτάςωμεν». 

α) Πῶσ κά προετοιμαςκοῦμε γιά τό μεγάλο αῦτό ἑορταςμό. 

β)Ποιζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχῆσ ςτιν παγκόςμια πανιγυρθ 

γ) «Σί ςοί προςενζγκωμεν, Χριςτζ, ὅτι ὤφκθσ ἐπί γῆσ ὡσ ἄνκρωποσ δι’ ἡμᾶσ». 

’ αῦτά τά ἐρωτιματα τῆσ πνευματικῆσ ηωῆσ κά ἀπαντιςουμε ἔχοντασ ὁδθγό καί βοθκό τά 

κείμενα τῆσ ἁγίασ Γραφῆσ καί τιν πνευματικότθτα τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ 
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Α΄ Ἡ προετοιμαςία μέ τήν μελέτη τῶν ἱερῶν κειμένων 

Ἕνασ ἀπό τοφσ καλφτερουσ τρόπουσ γιά νά ἑτοιμαςκοῦμε καί νά ςυμμετάςχουμε κεαρζςτωσ 

ςτιν ἑορτι τῶν Χριςτουγζννων, εἶναι νά ἔχουμε ςαφῆ γνϊςθ τοῦ ἱςτορικοῦ τῆσ γεννιςεωσ καί τῆσ 

ςθμαςίασ τοῦ ἱεροῦ γεγονότοσ. 

Γιά τοῦτο κά ἑρμθνεφςουμε μιά μιά τίσ φράςεισ τοῦ ἱεροῦ Εῦαγγελίου. 

«Ἀνζβθ δζ καί Ἰωςιφ ἀπό τῆσ Γαλιλαίασ ἐκ πόλεωσ Ναηαρζτ εἰσ τιν Ἰουδαίαν εἰσ πόλιν Δαβίδ ἥτισ 

καλεῖται Βθκλεζμ διά τό εἶναι αῦτόν ἐξ οἶκου καί πατριάσ Δαυΐδ ἀπογράψαςκαι ςφν Μαριάμ τῇ 

μεμνθςτευμζνῃ αῦτῷ γυνακί οῧςῃ ἐγκφῳ» (Λουκᾶ βϋ 4-5). 

Ἡ Παρκζνοσ Μαρία κατοικοῦςε ςτι Ναηαρζτ τῆσ Γαλιλαίασ. Ἤδθ πρίν ἐννιά μῆνεσ εἶχε ςυλλάβει 

ἐκ Πνεφματοσ Ἁγίου καί ἔφερε ςτοφσ κόλπουσ Σθσ Ἐκεῖνο, γιά τόν Ὁποῖο εἶπε ὁ Ἄγγελοσ ὅτι κά εἶναι 

ὁ ἀναμενόμενοσ Μεςςίασ, ὁ υἱόσ τοῦ Ὑψίςτου (Λουκᾶ αϋ 32). 

Οἱ Προφῆτεσ εἶχαν ἀναγγείλει, ὅτι ὁ Μεςςίασ κά γεννιόταν ςτι Βθκλεζμ κι ὁ Θεόσ, ποφ διευκφνει 

καί διζπει τά πάντα κακόριςε ἔτςι ὥςτε ὅταν ἦλκε τό πλιρωμα τοῦ χρόνου ἡ Παρκζνοσ Μαρία νά 

εὑρεκεῖ ςτι Βθκλεζμ. 

Ὁ αῦτοκράτοροσ τῆσ Ρϊμθσ Καίςαρασ Αῧγουςτοσ ποφ ἀναδείχκθκε ἀκοφςιο ὄργανο τῆσ κείασ 

Προνοίασ κζλοντασ νά ξζρει πόςοσ ἦταν ὁ πλθκυςμόσ τῆσ Αῦτοκρατορίασ του διζταξε τιν 

ἀπογραφι ὅλων τῶν ὑπθκόων του. «Ἐξῆλκε δόγμα (διάταγμα) παρά Καίςαροσ Αῦγοφςτου 

ἀπογράφεςκαι πᾶςαν τιν οἰκουμζνθν» (Λουκᾶ βϋ 1). 

τιν Ἰουδαία ἡ ἀπογραφι ἔπρεπε νά γίνει ὄχι ςτόν τόπο τῆσ διαμονῆσ, ἀλλά τῆσ καταγωγῆσ ἑνόσ 

ἑκάςτου. Ὅπου φυλάςςονταν οἱ οἰκογενιακοί κατάλογοι, ἐκεῖ ἔπρεπε νά ἀπογραφοῦν. Ἀπό τι 

Ναηαρζτ λοιπόν ἔπρεπε ἡ Παρκζνοσ Μαρία κι ὁ Ἰωςιφ νά ἀνεβοῦν ςτι Βθκλεζμ «διά τό εἶναι 

αὖτον ἐξ οἴκου καί πατριάσ Δαυΐδ», γιατί καταγόταν ἀπό τό γζνοσ καί τιν οἰκογζνεια τοῦ Δαυΐδ. 

Ἡ Βθκλεζμ ἦταν ἡ πρωτεφουςα τῆσ φυλῆσ Βενιαμίν, ἡ πόλισ ἀπό τιν ὁποία καταγόταν ὁ 

βαςιλεφσ Δαυΐδ. τι Βθκλεζμ ἔπρεπε νά πᾶνε ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῆσ οἰκογενείασ Δαυΐδ, γιά τιν 

ἀπογραφι. τι Βθκλεζμ ἀνζβθκαν ὁ Ἰωςιφ καί ἡ Παρκζνοσ Μαρία. Μαηί τουσ ἄσ ἀναβοῦμε νοερά 

καί μεῖσ γιά νά μελετιςωμε τά παράδοξά τθσ ἐνανκρωπιςεωσ τοῦ Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Βθκλεζμ κά εἶναι ἡ πρϊτθ πόλθ ποφ κά δεχκεῖ τό νεογζννθτο βρζφοσ Ἰθςοῦ καί κά ἀκοφςει 

τοφσ πρϊτουσ κλαυκμυριςμοφσ του. Ὁ προφιτθσ Μιχαίασ εἶχε προείπει: «Καί ςφ Βθκλεζμ, γῆ 

Ἰοφδα, οῦδαμῶσ ἐλαχίςτθ εἶ ἐν τοῖσ ἡγεμόςιν Ἰοφδα, ἐκ ςοῦ γάρ ἐξελεφςεται ἡγοφμενοσ ὅςτισ 

ποιμανεῖ τόν λαόν μου Ἰςραιλ» (2, 6). Καί ςφ Βθκλεζμ, χϊρα τῆσ φυλῆσ τοῦ Ἰοφδα, δζν εἶςαι διόλου 

ἀςιμαντθ ἀνάμεςα ςζ ὅλεσ τίσ πόλεισ, ποφ ἡγεμονεφουν ςτι χϊρα τῆσ φυξῆσ Ἰοφδα, ἀπό ςζνα κά 

βγεῖ ὁ Ἄρχοντασ, ποφ κά ποιμάνει τό λαό μου Ἰςραιλ. 

Ἡ Βθκλεζμ ἀπζχει ἀπό τι Ναηαρζτ 150 χλμ. Γιά νά φκάςει κάποιοσ τότε ἐκεῖ ἀπό τιν Ναηαρζτ 

ἔπρεπε νά βαδίςει πζντε ςχεδόν μζρεσ. Σαξίδι ἐπίπονο καί ἐξαντλθτικό, ἰδιαίτερα γιά ἐκείνθ τιν 

ἐποχι καί γιά τιν Παρκζνο Μαρία, ποφ εὑρίςκετο ςτόν ἔνατο μῆνα ἐγκυμοςφνθσ. Μζ τιν πιό 
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εῦνοϊκι προχπόκεςθ ἴςωσ εἶχαν ςτι διάκεςι τουσ ἕνα γαϊδουράκι γιά τά τρόφιμα καί τά χρειϊδθ 

ἀντικείμενα τοῦ ταξιδίου. Ὅταν ἡ Παρκζνοσ Μαρία κι ὁ Ἰωςιφ ἔφκαςαν ςτι Βθκλεζμ βρῆκαν καί 

ἄλλουσ πολλοφσ ποφ ἦλκαν γιά τιν ἀπογραφι. Κατευκφνκθκαν ςτό κατάλυμα, ποφ ἦταν ἴςωσ τό 

μοναδικό πανδοχεῖο τῆσ πόλεωσ, ἀλλά κζςθ γι’ αῦτοφσ δζν ὑπῆρχε. Ἀνεηιτθςαν μιά κατοικία καί 

δζν βρικανε. Κτφπθςαν πολλζσ πόρτεσ, ἄλλα μάταια.. Κανζνασ δζν τοφσ δζχκθκε. Ὅλοι κϊφευςαν 

ςτό αἴτθμά τουσ. Κανείσ δζν δζχκθκε νά τοφσ φιλοξενιςει, ἀφοῦ ἡ κατάςταςθ τῆσ Παρκζνου 

Μαρίασ ἦταν φανερι. 

Σί λφπθ γιά τιν Παναγία! Ἔβλεπε νά πλθςιάηει ἡ ςτιγμι, ποφ κά ἔφερνε ςτόν κόςμο τόν Τἱό τοῦ 

Θεοῦ καί δζν εἶχε ἕνα ςπίτι νά Σόν περιποιθκεῖ, δζν εἶχε ἕνα μοναχικό δωμάτιο, ἕνα κρεβάτι. 

εβάςκθκε τιν κεϊκι ἀπόφαςθ μζ τζλεια ἐμπιςτοςφνθ ςτόν Κφριο. Μζ τόν Ἰωςιφ ἀναηιτθςαν ἕνα 

καταφφγιο κι ἔπειτα ἀπό ἐπίμονθ ἀναηιτθςθ βρῆκαν μιά ςπθλιά ςτά περίχωρα. Μιά ςπθλιά ςτιν 

πλαγιά ἑνόσ λόφου, μοναχικι καί ἔρθμθ. πθλιά, ποφ χρθςίμευε νά καταφεφγουν τά ηῶα κι οἱ 

ἄνκρωποι ςτι βροχι ἤ ςτιν κακοκαιρία. Αῦτι ἡ ςπθλιά χρθςίμεςευςε καί γιά καταφφγιο ςτιν 

Παρκζνο Μαρία καί ςτόν Ἰωςιφ καί ςζ λίγο ἔγινε τό παλάτι τοῦ βαςιλιά τοῦ οῦρανοῦ καί τῆσ γῆσ. 

Ἔκπλθκτοι ςυνθδειτοποιοῦμε τιν διαφορά ςτίσ κρίςεισ τῶν ἄνκρωπων ἀπό τίσ κρίςεισ τοῦ Θεοῦ. 

Οἱ ἄνκρωποι κά ἤκελαν ὁ Θεόσ νά ἑτοίμαηε τό πιό ἀρχοντικό παλάτι γιά τόν Τἱό Σου καί τό πιό 

χρυςοπίκιλτο λίκνο. Κι ὅμωσ ὁ ἴδιοσ ὁ Θεόσ διευκετεῖ ἔτςι τά πράγματα, γιατί κζλει ὁ Τἱόσ Σου νά 

ςτεφανωκεῖ τιν ταπείνωςθ, τιν ἁγνότθτα καί τιν φτϊχεια. 

Ἐκεῖ ςτι ςιωπι τῆσ νφχτασ, ςτι μοναξιά ἔφερε ςτόν κόςμο τόν Τἱό Σθσ ἡ Παρκζνοσ Μαρία. 

Ὕπθρξε μθτζρα καί μαῖα ταῦτοχρόνωσ. 

«Καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αῦτῆσ τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐςπαργάνωςεν αῦτὸν καὶ ἀνέκλινεν αῦτὸν ἐν τῇ 

φάτνῃ» (Λουκᾶ βϋ 7). Ὅπωσ ἡ ςκζψθ βγαίνει ἀπό τι διάνοια, ὅπωσ τό φῶσ διαχζεται ἀπό τόν ἥλιο, 

ὅπωσ τό ἄρωμα ςκορπίηεται ἀπό τό ἄνκοσ, ὅπωσ ὁ ὥριμοσ καρπόσ ἀποςπᾶται ἀπό τό δζνδρο ἔτςι 

προῆλκε καί Ἐκεῖνοσ ποφ εἶναι τό κεῖο ἄρωμα, τό ἀλθκινό φῶσ καί ὁ εῦλογθμζνοσ καρπόσ. 

«Ἔτεκε τόν Τἱό Αῦτῆσ τόν πρωτότοκο» δθλαδι τόν μονογενῆ, γιατί κάκε μονογενισ εἶναι καί 

πρωτότοκοσ, χωρίσ κάκε πρωτότοκοσ νά εἶναι καί μονογενῆσ. «Ἐςπαργάνωςζν αῦτόν». Ἐκεῖνοσ ποφ 

περιβάλλει (τυλίγει) τόν οῦρανό μζ νεφζλεσ, περιβάλλεται μζ ςπάργανα, ςφμβολα τῆσ ταφῆσ Σου. 

«Ἀνζκλινε ἐν τῇ φάτνῃ». Ἐκεῖνοσ ποφ ἔχει κρόνο τόν οῦρανό καί ὑποπόδιο τι γῆ τοποκετεῖται ςζ 

μιά φάτνθ. Σοποκετεῖται ςζ μιά φάτνθ γιά νά δείξει, ὅτι ἔρχεται γιά νά γίνει ἡ τροφι τῶν λογικῶν 

ὄντων. Ἔτςι κά ἑλκφςει κοντά Σου ὅλουσ: φτωχοφσ καί πλοφςιουσ, ςοφοφσ κι ἀμακεῖσ. 

τό κεϊκό του χαμόγελο κατοπτρίηεται ὁ οῦρανόσ. Ὁ Ἰωςιφ, ὁ κετόσ πατζρασ Σου, δζν ςθκϊνει τά 

μάτια του ἀπό ἐπάνω Σου, γιατί τό βλζμμα τοῦ κείου Βρζφουσ γίνεται τροφι του. 

Ἡ Μαρία ςκυμμζνθ ἐπάνω ςτό παιδί Σθσ τό προςκυνεῖ καί τό λατρεφει. Ποτζ μθτζρα δζν 

ἠγάπθςε ἔτςι τό παιδί Σθσ. Εἶναι παιδί Σθσ καί Θεόσ Σθσ. Γνϊριηε τιν ἀνωτερότθτά Σου καί τό 

περιβάλλει μζ ὅλθ τι φλόγα τῆσ ἀγάπθσ Σθσ. Σό ἀγαπᾶ ςάν μθτζρα καί τό λατρεφει ςάν Θεό Σθσ. ζ 

καμιά ἄλλθ μθτζρα δζν ςυνδιάςκθκε ἔτςι ἡ ἄγαπθ. «Ὦ Παναγία Μθτζρα, ςφίξε ςτιν ἀγκαλιά ςου 

τόν εῦλογθμζνο καρπόν τῆσ κοιλίασ ςου. Βφκιςε τό βλζμμα ςου ςτό βλζμμα του καί λοῦςε το μζ τά 
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φιλιά ςου. Μζ τό χαμόγελό Σου ςζ ἀναγνωρίηει γιά μθτζρα Σου, γιατί εἶναι καί δικό ου παιδί καί 

παιδί τοῦ οῦράνιου Πατζρα». 

Ὁ Βαςίλειοσ ελευκείασ βάηει ςτό ςτόμα τῆσ Παναγίασ τ’ ἀκόλουκα λόγια: «Ποίαν ἐπί ςοί, 

παιδίον, εὕρω προςθγορίαν ἁρμόττουςαν; Ἀνκρϊπου; ἀλλά κεϊκιν ἔςχεσ τιν ςφλλθψιν. Σοῦ Θεοῦ; 

ἀλλά ἀνκρωπικιν ἔλαβεσ ςάρκωςιν. Σί οὖν ἐπί ςοῦ διαπράξομαι ; γαλακτοτροφιςω, ἤ 

κεολογιςω; Ὡσ μιτθρ κεραπεφςω, ἤ ὡσ δοφλθ προςκυνιςω; Ὡσ υἱόν περιπτφξομαι, ἤ ὡσ Θεοῦ 

προςεφξομαι ; Ἐπιδϊςω γάλα, ἤ προςενζγκω κυμίαμα; Σί τό ἄῥῤθτον τοῦτο καῦμα καί μζγιςτον ; Ὁ 

οῦρανόσ, κρόνοσ ςοι ὑπάρχει, καί ὁ ἐμόσ ςε κόλποσ βαςτάηει. Ὅλοσ τοῦσ κάτω ἐπζςτθσ, καί οῦδ’ 

ὅλωσ τῶν ἄνω ἀπζςτθσ» (Βαςιλείου ελευκείασ, Λόγοσ ΛΘϋ, Εἰσ τόν Εῦαγγελιςμόν τῆσ παναγίασ 

Θεοτόκου, PG 85, 448AB) 

Δθλαδι : «Πῶσ νά ςζ ὀνομάςω ἐγϊ, ὦ καυμαςτό μου βρζφοσ; Νά δϊςω ἕνα ὄνομα ἀνκρϊπου, 

ἀλλά ςυνελιφκθσ μζ κεϊκι ἐνζργεια. Σοῦ Θεοῦ, ἀλλά ςαρκϊκθκεσ καί ἔγινεσ ἄνκρωποσ. Σά νά 

πράξω γιά ςζνα; Νά ςζ κρζψω μζ γάλα ἤ νά κεολογιςω;  Ὡσ μθτζρα νά ςζ φροντίςω ἤ ὡσ δοφλθ  

νά ςζ προςκυνιςω. Ὡσ υἱό νά ςζ ἀγκαλιάςω ἤ νά προςευχθκῶ ὡσ Θεό. Νά ςζ ταΐςω γάλα ἤ νά ςοῦ 

προςφζρω κυμίαμα; Ποιό εἶναι τό ἄρρθτο τοῦτο καί μζγιςτο μυςτιριο. Ὁ οῦρανόσ πάνω εἶναι ὁ 

κρόνοσ ςου καί ςζ βαςτάηει ἡ ἀγκαλιά μου. Ὁλόκλθροσ εὑρίςκεςαι μζ τοφσ ἀνκρϊπουσ ςτι γῆ καί 

οῦδόλωσ ἀπεχωρίςκθσ τοφσ Ἀγγζλουσ ςτόν οῦρανό». 

«Καί Ποιμζνεσ ἦςαν ἐν τῇ χϊρᾳ τῆ αῦτῇ ἀγραυλοῦντεσ (μζνοντεσ ἔξω ςτοφσ ἀγροφσ) καί 

φυλάςςοντεσ φυλακάσ τῆσ νυκτόσ (μζ τι ςειρά) τιν ποίμνθν αῦτῶν» (Λουκᾶ βϋ 8). Κοντά ςτι 

ςπθλιά τιν ἴδια νφχτα εὑρίςκονται μερικοί Βοςκοί ποφ φφλαγαν τά ποίμνιά τουσ διανυκτερεφοντεσ 

ςτό ὕπαικρο. 

τοφσ Βοςκοφσ ποφ ἀγρυπνοῦςαν παρουςιάςκθκε ἕνασ Ἄγγελοσ, ποφ μόλισ τόν εἶδαν τρόμαξαν, 

ἀλλά ἐκεῖνοσ πρόφκαςε καί τοφσ εἶπε: «Μι φοβεῖςκε· Ἰδοφ εῦαγγελίηομαι ὑμῖν χαράν μεγάλθν» 

(Λουκᾶ βϋ 10). ᾶσ ἀναγγζλλω χαρμόςυνθ εἴδθςθ ποφ κά ςᾶσ προκαλζςει μεγάλθ χαρά, «ἥτισ ἔςται 

παντί τῷ λαῷ», ἡ ὁποία κά εἶναι χαρά γιά ὅλο τό λαό τοῦ Θεοῦ, «ὅτι ἐγεννικθ ὑμῖν ςωτιρ». 

Γεννικθκε γιά ςᾶσ ωτιρασ, ποφ ςάν ἄνκρωποσ εἶναι ὅμοιόσ ςασ, ἄλλα χριςμζνοσ μζ τό πλιρωμα 

τῆσ κεότθτασ εἶναι Κφριόσ ςασ. «Ἐν πόλει Δαυΐδ». Γεννικθκε ςτιν πόλθ τοῦ Δαυίδ, ςτι Βθκλεζμ. 

Οἱ πτωχοί δζχονται πρῶτοι τιν χαρμόςυνθ εἴδθςθ. τοφσ πτωχοφσ πρῶτα ἀνακοινϊνει ὁ 

Λυτρωτισ τιν γζννθςι Σου κι ὄχι ςτοφσ πλουςίουσ κι ἰςχυροφσ «Εῦαγγελίςαςκαι πτωχοῖσ 

ἀπζςταλκζ μζ» (Λουκᾶ δϋ 18) κά πεῖ ἀργότερα. Καί γιά νά τοφσ δϊςει τι χαρμόςυνθ εἴδθςθ δζν 

ςτζλλει ἕνα ἄςτρο, ὅπωσ ἔςτειλε ἀργότερα ςτοφσ Μάγουσ, ἄλλα ςτζλλει τά λειτουργικά καί 

οῦράνια πνεφματα, τοφσ πρζςβεισ τοῦ οῦρανοῦ, τοφσ Ἀγγζλουσ. Ἔτςι ὁ Θεόσ δείχνει, ὅτι ἡ πτωχεία 

δζν εἶναι ἐμπόδιο ςτιν πίςτθ. τι Βθκλεζμ ὑπάρχουν τόςοι πλοφςιοι καί μεγάλοι, ςυγγενεῖσ ἴςωσ 

τοῦ Ἰωςιφ καί τῆσ Παναγίασ, μζ βαςιλικι ἴςωσ καταγωγι κι ὅμωσ δζν ἀποτείνεται ς’ αῦτοφσ. 

«Καί τοῦτο ὑμῖν τό ςθμεῖον» (Λουκᾶ βϋ 12). Καί αῦτό ἄσ εἶναι γιά ςᾶσ τό ςθμεῖο, δθλαδι 

ἀπόδειξθ μζ τό ὁποῖο κά ἀναγνωρίςετε τόν ωτῆρα. «Εὑριςετε βρζφοσ ἐςπαργανωμζνον». Θά 

εὑρῆτε ἕνα βρζφοσ τυλιγμζνο ςζ ἁπλά ςπάργανα. «Κείμενον ἐν φάτνῃ» (Λουκᾶ βϋ 12) 

τοποκετθμζνο, ὄχι ςζ βαςιλικό λίκνο, ἄλλα ςζ μιά φάτνθ. Αῦτόσ εἶναι ὁ ωτιρασ, αῦτόσ εἶναι ὁ 
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Μεςςίασ. Σά ςπάργανα εἶναι τά διακριτικά Σου, ἡ φάτνθ, ὁ κρόνοσ Σου, ἡ ςπθλιά, τό ἀνάκτορό 

Σου. Ἡ ἀνκρϊπινθ ὑπερθφάνεια κραφεται μιά γιά πάντα μπρόσ ςζ μιά τζτοια ταπείνωςθ. 

«Δόξα Θεῷ ἐν ὑψίςτοισ». Ἀφοῦ ἔδωςε τό οῦράνιο μινυμα ὁ Ἄγγελοσ. ἑνϊκθκε μζ πλῆκοσ ἄλλων 

Ἀγγζλων καί ὅλοι μαηί ἔψαλαν: «Δόξα ἐν ὑψίςτοισ Θεῷ καί ἐπί γῆσ εἰρινθ ἐν ἀνκρϊποισ εῦδοκία» 

(Λουκᾶ βϋ 14). Δόξα ἄσ εἶναι ςτό Θεό ποφ κατοικεῖ ςτά ὕψιςτα μζρθ τοῦ οῦρανοῦ ἀπό μᾶσ τοφσ 

Ἀγγζλουσ καί ςτι γῆ ὁλόκλθρθ ποφ εἶναι ταραγμζνθ ἀπό τιν ἁμαρτία καί τά βίαια πάκθ, ἄσ 

βαςιλεφςει ἡ κεϊκι εἰρινθ, γιατί ὁ Θεόσ ἐκδιλωςε τϊρα λαμπρι τιν εῧνοια καί τιν εῦαρζςκειά 

Σου μζ τιν ἐνανκρωπθςι τοῦ Λόγου τοῦ Τἱοῦ Σου. 

Οἱ Βοςκοί πίςτευςαν ςτά λόγια τοῦ Ἀγγζλου, ἄν καί φαίνονται τόςο ἀντίκετα ςτίσ προςδοκίεσ 

τῶν ἀνκρϊπων. Γεμάτοι εῦγνωμοςφνθ γιά τι Χάρθ ποφ ἔλαβο ἀλλθλοενκαρρφνονται, ὁ ἕνασ λζγει 

ςτόν ἄλλο «διζλκωμεν δι ἕωσ Βθκλεζμ». Ἄσ πᾶμε λοιπόν ὡσ τιν Βθκλεζμ νά δοῦμε αῦτό ποῦ μᾶσ 

εἶπε ὁ Ἄγγελοσ. Δζν ςυηθτοῦν γιά τιν ἀλικεια τῶν λόγων τοῦ Ἀγγζλου. Πιςτεφουν μζ τιν ἁπλι καί 

ηωντανι τουσ πίςτθ. Ὁ Ἄγγελοσ δζν τοφσ ἐπζβαλε νά πᾶνε ςτι Βθκλεζμ, ἀλλά ςζ μιά φλογερι καί 

ταπεινι ψυχι ἀρκεῖ κανείσ νά ἐκκζςει τό καλό γιά νά τό ἀςπαςκεῖ μζ ηῆλο καί προκυμία. Οἱ καλζσ 

ἐμπνεφςεισ εἶναι οῦράνια μθνφματα. Μόλισ ξαφανίςκθκαν οἱ Ἄγγελοι οἱ Βοςκοί «ἦλκον 

ςπεφςαντεσ» ξεκίνθςαν γριγορα, χωρίσ χρονοτριβι. Ὦ ἁγία προκυμία καί φρόνιμθ εῦλυγιςία. Ὁ 

Κφριοσ μίλθςε δζν ἔχουμε παρά νά ὑπακοφςουμε. «Ὁ Κφριοσ ἐγνϊριςε ἡμῖν». Ὅποιοσ ἀγαπᾶ δζν 

ἀντιλζγει... τρζχει. Πότε κά δεχκοῦμε καί μεῖσ τό φῶσ τῆσ χάριτοσ, χωρίσ ἀντίδραςεισ, δικαιολογίεσ, 

προςκολλιςεισ ; 

Οἱ Βοςκοί πῆγαν ςτι Βθκλεζμ «καί ἀνεῦρον τιν τε Μαριάμ καί τόν Ἰωςιφ καί τό βρζφοσ 

κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ». Αῦτόσ εἶναι ὁ καρπόσ τῆσ ὑπακοῆσ καί τῆσ προκυμίασ. Εὑρίςκουν τόν Ἰθςοῦ 

ςτι φάτνθ. Σόν προςκυνοῦν. Ἡ φανερι φτϊχεια ἀντί νά τοφσ ἀπομακρφνει καί νά τοφσ 

ἀποκαρρφνει, τοφσ βοθκεῖ νά πλθςιάςουν τόν ωτιρα, ποφ φαίνεται τόςο προςιτόσ. Σί κάνουν γιά 

νά δείξουν τόν ςεβαςμό, τι χαρά, τιν ἀγάπθ τουσ; Περνοῦν πολφ ὥρα μπρόσ ςτι φάτνθ ςζ 

προςευχι καί μελζτθ, χωρίσ νά ἔχουν ποτζ ἀκοφςει πῶσ νά προςεφχωνται καί πῶσ νά λατρεφουν. 

Ἀνοίγουν τιν καρδιά των ἀφινοντασ τιν Χάρθ τοῦ Θεοῦ νά ἐνεργιςει μζςα τουσ. Μζνουν 

ἐκςτατικοί καί κοιτάηουν, ἀφοῦ τό κοίταγμα τουσ εἶναι προςευχι. 

«Καί ὑπζςτρεψαν οἱ ποιμζνεσ δοξάηοντεσ καί αἰνοῦντεσ τόν Θεόν ἐπί πᾶςι οἷσ ἤκουςαν καί εἶδαν 

κακϊσ ἐλαλικθ πρόσ αῦτοφσ» (Λουκᾶ βϋ 26). Οἱ Βοςκοί γφριςαν πίςω ςτό ποίμνιο τουσ καί δόξαηαν 

καί ὑμνολογοῦςαν τόν Θεό γιά ὅςα ἤκουςαν ἀπό τόν Ἄγγελο καί ὅςα εἶδαν μζ τά μάτια τουσ ὅταν 

ἐπῆγαν ςτι Βθκλεζμ καί τά ὁποῖα ἦταν ἀκριβῶσ ὅπωσ τά εἶπε ὁ Ἄγγελοσ. Καί ἐπειδι ὁ φτωχόσ 

ςυμπονεῖ τόν φτωχό ἐξάπαντοσ ξαναγυρίςαν πίςω νά προςφζρουν τά φτωχικά τουσ λευκά ςάν τιν 

ψυχι των, δῶρα: λίγο γάλα, λίγο μαλί, τυρί. Δῶρα χριςιμα γιά τοφσ ξενιτευμζνουσ. 

Ἐνκουςιαςμόσ καί χαρά πλθμμφριςε τιν καρδιά τῶν Βοςκῶν καί δζν ἔκαναν ἄλλο τίσ πρῶτεσ 

μζρεσ παρά νά διθγοῦνται ςζ ὅςουσ ςυναντοῦςαν ὅ,τι εἶδαν καί ἤκουςαν. Δζν κρατοῦν ἐγωϊςτικά 

γιά τόν ἑαυτό τουσ τι χαρά τῆσ φάτνθσ. Ὁ ἐνκουςιαςμόσ τουσ καί ἡ χαρά τουσ μετατρζπεται ςζ 

πράξθ, μεταδίδεται καί ςζ ἄλλουσ. Ὅλοι καφμαηαν γιά ὅςα ἤκουςαν ἀπό τοφσ Βοςκοφσ. Καί ἡ 

Παναγία προςεκτικά καί μζ ἐνδιαφζρον ἀκοφει ὅςα τῆσ διθγοῦνται οἱ Βοςκοί... τίσ λεπτομζρειεσ 
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τῆσ ἐμφανίςεωσ τοῦ Ἀγγζλου τά λόγια του. Αῦτά ὅλα, ἀναφζρει ὁ εῦαγγελιςτισ Λουκᾶσ, τά 

διετθροῦςε ςτι μνιμθ τθσ καί τά ςυνζκρινε μζ ὅςα ἤκουςε ἡ ἴδια τιν ἡμζρα τοῦ Εῦαγγελιςμοῦ Σθσ 

καί ἐνβάκυνε περιςςότερο ςτό ςυντελεςμζνο μυςτιριο. «Ἡ δζ Μαριάμ πάντα ςυνετιρει τά ριματα 

ταῦτα ςυμβάλλουςα ἐν τῇ καρδίᾳ αῦτῆσ» (Λουκᾶ βϋ 19). 

Μακαρίηουμε τοφσ Βοςκοφσ ποφ εἶδαν τό κεῖο Βρζφοσ ςτιν φάτνθ, ἀλλά πολφ πιό ἄξιοι 

μακαριςμοῦ πρζπει νά εἴμαςτε ἐμεῖσ ἀπό τουσ Βοςκοφσ. ιμερα μποροῦμε ὄχι μόνον νά δοῦμε τόν 

ωτῆρα μασ, ἀλλά καί νά Σόν δεχκοῦμε ςτιν καρδιά μασ. Ἐκεῖνοι Σόν εἶδαν ςτιν ἀνκρϊπινι φφςθ 

Σου, ἀδφνατο καί μικρό βρζφοσ χωρίσ νά δοῦνε κάποιο καῦμα Σου. Ἐμεῖσ Σόν βλζπουμε ςτά 

εῦχαριςτιακά εἴδθ τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου, ἀφοῦ ἀκοφςαμε τόςα καφματα ποφ ἔκανε ςτό 

διάςτθμα τῆσ ἐπίγειασ ηωῆσ Σου καί βλζπουμε τιν ἐπζκταςθ τῆσ βαςιλείασ Σου. Ἐκεῖνοι ἐπίςτευςαν 

μόνον ςτά λόγια ἑνόσ Ἀγγζλου, ὅτι τό βρζφοσ ἐκεῖνο τό ςπαργανωμζνο καί κείμενο «ἐν φάτνῃ» 

εἶναι ὁ Χριςτόσ. Μεῖσ πιςτεφομε ὅτι ςτά εῦχαριςτιακά εἴδθ εἶναι ὁ Ἴδιοσ ὁ ωτιρασ καί Λυτρωτισ 

μασ Χριςτόσ, γιατί ὄχι ἕνασ Ἄγγελοσ ἤ Ἅγιόσ μασ τό εἶπε, ἀλλά γιατί ὁ Ἴδιοσ ἡ ἀλάνκαςτθ Ἀλικεια 

μᾶσ βεβαίωςε ὅτι «τοῦτο ἐςτί τό ςῶμά μου... τοῦτο ἐςτί τό αἷμά μου». Αῦτό εἶναι τό μεγάλο 

μυςτιριο τῆσ πίςτεϊσ μασ. 

* * * * * 

2. Οἱ προϋποθέςεισ ςυμμετοχῆσ ςτήν παγκόςμια πανήγυρη 

Εἰδικϊτερα κά μετάςχουμε ςτιν ἑορτι ὅπωσ ἡ Παρκζνοσ Μαρία, ὅπωσ ὁ ἅγιοσ Ἰωςιφ, ὅπωσ οἱ 

Μάγοι, ποφ ἤξεραν πολφ πρίν τί μεγάλο γεγονόσ ἔμελλε νά ςυμβεῖ. 

1. Ἡ Π α ρ κ ζ ν ο σ Μ α ρ ί α πρίν ἀπό ἐννζα μῆνεσ εἶχε δεχκεῖ ἀπό τό Θεόπεμπτο Ἄγγελο τό 

πρωτάκουςτο μινυμα, ὅτι κά ςυλλάβει τόν Τἱο τοῦ Θεοῦ καί ἀπ’ Αῦτι κά γεννιόταν ὁ Λυτρωτισ 

τοῦ κόςμου. Παρ’ ὅλα αῦτά δζν ἔχει καμιά ἀπαίτθςθ νά τῆσ ἀποδοκοῦν ἰδιαίτερεσ τμζσ, νά τῆσ 

γίνουν ἐξαιρζςεισ, νά τιν προςζξουν ἰδιαίτερα. Ἐξακολουκεῖ νά ηεῖ βίο ταπεινό καί ἀςιμαντο. Αῦτό 

εἶναι τό πρῶτο μάκθμα γιά μᾶσ γιά νά ςυμμετάςχουμε βιϊνοντασ τόν ἑορταςμό τῶν 

Χριςτουγζννων. Νά μι ξζρουν οἱ ἄλλοι τί κά προςφζρουμε ςτό Χριςτό. Δζν εἶναι ἀνάγκθ νά 

διαλαλιςουμε παντοῦ τίσ ἀποφάςεισ μασ καί τίσ προςπάκειζσ μασ. Δεφτερο νά μιμθκοῦμε τιν 

Παναγία ςτι φρόνθςθ. Ἡ Παναγία προαιςκανόταν, ὅτι ςφντομα κά ἔφερνε ςτό φῶσ τόν Τἱό Σθσ καί 

ςάν φρόνιμθ γυναίκα πῆρε μαηί Σθσ ὅ,τι ἦταν ἀπαραίτθτο γιά νά τοῦ προςφζρει τίσ πρῶτεσ 

βοικειεσ. Ἔπρεπε νά πάει ςτι Βθκλεζμ. Ἦταν κζλθμα Θεοῦ. Ἀλλά προνόθςε νά ἔχει καί τά 

ἀπαραίτθτα. «Ἐςπαργάνωςε τό Βρζφοσ» (Λουκ. 2, 7), παρατθρεῖ ὁ Εῦαγγελιςτισ, ἀλλά μζ τί 

ςπάργανα, ἄν δζν τά εἶχε φζρει μαηί Σθσ; Μόνο ἡ φανταοἱα τῶν ποιθτῶν καί τῶν ηωγράφων 

μπορεῖ νά παριςτάνει τόν Χριςτό ὁλόγυμνο ςτι φάτνθ. 

2. Ὁ ἅ γ ι ο σ Ἰ ω ς ι φ ἀκοφει ἀπό τόν Ἄγγελο, ὅτι Ἐκεῖνο ποφ κά γεννθκεῖ ἀπό τιν Παρκζνο «ἐκ 

πνεφματοσ ἔςτιν ἁγίου» (Ματκαίου αϋ 20) καί χωρίσ νά ηθτιςει περιςςότερεσ ἐξθγιςεισ, χωρίσ νά 

δυςπιςτιςει, χωρίσ νά τρζξει νά διαλαλιςει παντοῦ τό πρωτάκουςτο γεγονόσ, ςιωπᾶ, πιςτεφει, 

μελετᾶ τό μυςτιριο. Περιςυλλογι, Πίςτισ, Μελζτθ εἶναι οἱ τρεῖσ ἀρετζσ, ποφ πρζπει νά 

καλλιεργιςουμε μζςα μασ γιά νά δεχκοῦμε ςτιν καρδιά μασ τόν Χριςτό ὑπό τά εἴδθ τοῦ Ἄρτου καί 



ΤΝΑΝTΗΗ 
 

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος  2017 - Σεύχος 16ο   ελίδα 8 

 

τοῦ Οἴνου τιν ἡμζρα τῶν Χριςτουγζννων. 

3. Οἱ Μ ά γ ο ι ἄν καί δζν ἦςαν Ἰουδαῖοι πολφ πρίν γεννθκεῖ ὁ Χριςτόσ μελετοῦςαν τίσ Γραφζσ 

τῶν Ἰουδαίων καί γνϊριηαν γιά τιν ὑπόςχεςθ τοῦ Θεοῦ. Βλζπετε μζ ποιό τρόπο ἡ μετοικεςία ςτιν 

Βαβυλϊνα ςυνζβαλε ςτιν προετοιμαςία τῶν Μάγων. Οἱ Ἰουδαίοι ἔφεραν ςτιν Βαβυλϊνα τίσ 

Γραφζσ, τίσ μελζτθςαν καί οἱ Βαβυλϊνιοι καί ἀνζμεναν. Γι’ αῦτό καί προετοίμαςαν τά πολφτιμα 

δῶρα, ποφ προςζφεραν ςτόν νεογζννθτο Βαςιλιά. Σά τρία αῦτά δῶρα εἶναι χρυςόσ, λιβάνι καί 

ςμφρνα. 

α) Χ ρ υ ς ό σ, γιά νά δείξουν, ὅτι ἀναγνωρίηουν τιν ὑπζρτατθ βαςιλεία,  ἐξουςία δθλαδι τοῦ 

Θεοῦ, βαςιλεία ἐπάνω ςζ ὅλα τά κτίςματα καί ςζ ὅλεσ τίσ καρδιζσ. Ὅπωσ ὁ χρυςόσ εἶναι τό πιό 

πολφτιμο μζταλλο, ποφ ὁ χρόνοσ καί τά ςτοιχεῖα τῆσ φφςεωσ δζν φκείρουν, ἔτςι καί τό Βρζφοσ, 

ποφ κά γεννθκεῖ, εἶναι ὁ ὑπζρτατοσ βαςιλιάσ καί «τῆσ βαςιλείασ αῦτοῦ οῦκ ἔςται τζλοσ» (Λουκᾶ α’ 

33). 

β) Λ ι β ά ν ι, γιά νά δείξουν, ὅτι ἀναγνωρίηουν τόν Γεννθκζντα ὡσ Θεό. Σό κυμίαμα 

χρθςιμοποιεῖται ςτιν λατρεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ λατρεία προςφζρεται μόνο ςτόν Θεό. Ἡ προςφορά 

τοῦ λιβανιοῦ ςθμαίνει ὅτι οἱ Μάγοι προςκφνθςαν τόν Γεννθκζντα ὡσ Θεό. 

γ)  μ φ ρ ν α, ποφ χρθςιμοποιοῦςαν ςτιν ταφι τῶν νεκρῶν. Ἔτςι προεμινθςαν τόν ἑκοφςιο 

κάνατό Σου, ὅτι κά ἀποκάνει γιά νά λυτρϊςει τόν ἄνκρωπο καί μζ ἀρϊματα εῦςεβεῖσ ψυχζσ κά 

μυρϊςουν τό ἄχραντο ςῶμα Σου. 

Ὅπωσ οἱ Μάγοι, κι ἐμεῖσ ἐγκαίρωσ πρζπει νά φροντίςουμε νά ἑτοιμαςκοῦμε γιά τόν μεγάλο 

ἑορταςμό τῶν Χριςτουγζννων. 

 

3. «Τί ςοί προςενέγκωμεν, Χριςτέ, 

ὅτι ὤφκθσ ἐπί γῆσ ὡσ ἄνκρωποσ δι’ ἡμᾶσ». 

Ὅςοι πῆγαν ςτι Βθκλεζμ γιά νά προςκυνιςουν τό κεῖο Βρζφοσ δζν πῆγαν μζ ἀδειανά τά χζρια. 

Οἱ Μάγοι, ὅπωσ εἴδαμε, προςζφεραν χρυςό, λιβάνι καί ςμφρνα. Οἱ Ποιμζνεσ, ὅπωσ ἀναφζρει ἡ 

παράδοςθ, γάλα καί κρζασ. «Ἕκαςτον, «ψάλλει ἡ Ἐκκλθςία», τῶν ὑπό ςοῦ γενομζνων κτιςμάτων 

τιν εῦχαριςτίαν ςοί προςάγει. Οἱ ἄγγελοι τόν ὕμνον, οἱ οῦρανοί τόν ἀςτζρα, οἱ Μάγοι τά δῶρα, οἱ 

ποιμζνεσ τό καῦμα, ἡ γῆ τό ςπιλαιον, ἡ ἔρθμοσ τιν φάτνθν · ἡμεῖσ δζ Μθτζρα Παρκζνον» 

(Ἑςπερινό τιχθρό τοῦ Μεγάλου Ἑςπερινοῦ τῶν Χριςτουγζννων). Ἐμεῖσ τί κά προςφζρουμε; Θά 

προςφζρουμε α) τιν πίςτθ μασ, β) τι λατρεία μασ καί γ) τιν ἀγάπθ μασ. 

α) Σ ι ν  π ί ς τ θ.  

Διακθρφττουμε, ὅτι τό ἀδφνατο πλαςματάκι, ποφ βρίςκεται ςτι φάτνθ, εἶναι ὁ Τἱόσ τοῦ Θεοῦ, ὁ 

λυτρωτισ τοῦ κόςμου, ἡ προςδοκία τῶν ἐκνῶν. Πρζπει ἡ πίςτθ μασ νά εἶναι ηωντανι, ὅπωσ ἐκείνθ 

τῆσ Παρκζνου Μαρίασ, τοῦ ἁγίου Ἰωςιφ, τῶν Ποιμζνων καί τῶν Μάγων. 
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Διερωτθκικαμε ἄραγε : Πόςο εῦτυχιςμζνθ ἦταν ἡ Παρκζνοσ Μαρία, ποφ εἶχε ἀκατάπαυςτα 

κοντά Σθσ τόν Χριςτό! Πόςο μακάριοσ ὁ ἅγιοσ Ἰωςιφ, ποφ ἐπαγρυπνοῦςε γιά τό κεῖο Βρζφοσ! Πόςο 

εῦτυχιςμζνοι οἱ Βοςκοί, ποφ κάκονταν τόςο κοντά τιν νφχτα τῆσ Γεννιςεωσ καί εἶδαν καί ἄκουςαν 

τά καυμαςτά καί παράδοξα τῆσ νφχτασ ἐκείνθσ! Πόςο προνομιοῦχοι ἦταν οἱ ςεβάςμιοι ἐκεῖνοι 

ςοφοί τθσ Ἀνατολῆσ, ποφ ἦλκαν ἀπό τόςο μακριά νά προςκυνιςουν τόν Θεό, ποφ ἔλαβε ςάρκα γιά 

μᾶσ! 

Ἡ Παναγία ὅμωσ, ὁ ἅγιοσ Ἰωςιφ, οἱ Ποιμζνεσ, οἱ Μάγοι καί γενικά ὅςοι πλθςίαςαν τόν Χριςτό, 

εἶχαν ηιςει μζ ἕνα βακφ αἴςκθμα πίςτεωσ, πολφ πιό δφςκολο ἀπό κεῖνο ποφ ἀπαιτεῖται ἀπό μᾶσ. Ἡ 

Παναγία εἶχε ἀκοφςει ἀπό τόν ἴδιο Ἀρχάγγελο Γαβριιλ ὅτι κά ἔφερνε ςτόν κόςμο τόν Μεςςία, τόν 

Τἱό τοῦ Θεοῦ (Λουκᾶ αϋ, 26-38), κι ὅμωσ βλζπει ςτό πρόςωπο τοῦ Ἰθςοῦ ἕνα κοινό παιδί, ὅπωσ τά 

ἄλλα. Σό ἔβλεπε νά ἔχθ ἀνάγκθ ἀπό τροφι, νερό, νά ὑπόκειται ςζ ὅλεσ τίσ καιρικζσ μεταβολζσ, ςζ 

ὅλεσ τίσ βρεφικζσ ἀνάγκεσ... Σί πίςτθ ἔπρεπε νά ἔχθ ἡ Παναγία γιά νά μι ἐπιτρζπει ςτόν ἐαυτόν Σθσ 

τιν παραμικρι ἀμφιβολία ὅτι τό παιδί τθσ ἦταν Τἱόσ Θεοῦ; 

Σό ἴδιο καί ὁ ἅγιοσ Ἰωςιφ. Ἄκουςε ἀπό τόν Ἄγγελο ὅτι «τό γάρ ἐν αῦτῇ γεννθκζν ἐκ πνεφματοσ 

ἐςτίν Ἁγίου» (Ματκαίου αϋ 20), ὅτι εἶναι ὁ Μεςςίασ, ποφ ὅλοι περιμζνουν. Κι ὅμωσ Σόν βλζπει νά 

ἔχθ ἀνάγκθ ἀπό ἕνα ἐπίγειο προςτάτθ γιά νά Σόν ὑπεραςπίηεται καί νά φροντίηει μι Σόν 

φονεφςουν. Ἐκεῖνοσ, ποφ ἦταν παντοδφναμοσ, παιδί παντοδυνάμου Θεοῦ, νά ἔχει ἀνάγκθ ἀπό 

ἄλλουσ κνθτοφσ καί ἀδφνατουσ γιά νά Σόν κρζψουν καί νά Σόν προςτατεφςουν. Παράξενο πράγμα 

καί πρωτάκουςτο! Κι ὅμωσ ἡ πίςτθ τοῦ Ἰωςιφ οῧτε ςτό ἐλάχιςτο κλονίηεται. 

Οἱ Ποιμζνεσ βλζπουν γιά μιά ςτιγμι ἐκπλθκτικά φαινόμενα. Ἀκοφουν τά παράξενα λόγια τῶν 

Ἀγγζλων. Σρζχουν. Δζν βλζπουν παρά «βρζφοσ ἐςπαργανωμζνον κείμενον ἐν φάτνῃ» (Λουκᾶ βϋ, 

12) κι ὅμωσ δζ διςτάηουν ν’ ἀναγνωρίςουν τό ἀδφνατο πλαςματάκι ὡσ Μεςςία, ποφ περιμζνουν 

ἀπό χρόνια, ςφμφωνα μζ τά λόγια τῶν Ἀγγζλων. 

Οἱ Μάγοι διαβάηουν τιν Γραφι. Πιςτεφουν, ἀναλαμβάνουν κοπιαςτικό καί μακρινό ταξίδι μζ 

ὁδθγό τό ἀςτζρι. Σό ἀςτζρι κρφβεται, ςυναντοῦν δυςκολίεσ, ἡ ηωντανι τουσ πίςτθ τοφσ κατευκφνει 

ὡσ τό ποκοφμενο τζλοσ. 

Δζν εἶναι ἀλικεια λοιπόν, ὅτι ὅςοι πλθςιάηουν τόν Χριςτό δζν ἔχουν ἀνάγκθ ἀπό πίςτθ, ὅταν 

μάλιςτα ἀντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ἐναντίον τῆσ πίςτεωσ. Ἐνόςο ηοῦςε ὁ Χριςτόσ ςτι γῆ ἦταν ςάν 

τοφσ ἄλλουσ ἀνκρϊπουσ. πάνιεσ φορζσ ἄφθνε νά μικρό φῶσ τῆσ κεότθτόσ Σου νά λάμψει ςτιν 

ἀνκρϊπινθ φφςι, ὅπωσ ἔγινε ςτι Γζννθςθ, ςτό Θαβϊρ καί ςτι ταφρωςθ. τίσ ἄλλεσ ςτιγμζσ 

χρειαηόταν γιά ὅςουσ τόν πλθςίαηαν νά ἔχουν ηωντανι κι ἀκλόνθτθ πίςτθ. τόν Χριςτό δζν 

πθγαίνει κανείσ τρζχοντασ ἄλλα πιςτεφοντασ. 

β) Σ ι ν  λ α τ ρ ε ί α.  

τό ἀδφνατο βρζφοσ, ποφ γεννικθκε ςτό ςπιλαιο τῆσ Βθκλεζμ καί γεννιζται μυςτικά γιά μᾶσ κά 

Σοῦ ἀποδϊςουμε ὅλο τό ςεβαςμό καί τιν ἀγάπθ τῆσ καρδιᾶσ μασ. Θά τό λατρεφουμε καί κά τό 

προςκυνοῦμε, γιατί εἶναι ἀλθκινόσ Θεόσ καί μακάρι ὅλεσ οἱ φυλζσ καί οἱ γλῶςςεσ νά Σοῦ ἀπζδιδαν 

τόν ςεβαςμό. 
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γ) Σ ι ν  ἀ γ ά π θ.  

Ἡ ἀγάπθ ἐκδθλϊνεται μζ δῶρα. Ἀλλά τά δῶρα, ποφ ἔχουμε νά προςφζρουμε εἶναι τόςο 

ἀςιμαντα, ποφ δζν μποροῦν νά ἐκδθλϊςουν ὅλο τό μζγεκοσ τῆσ ἀγαπισ μασ, γιά τό κεϊκό βρζφοσ. 

Εἴμαςτε πρόκυμοι ὅμωσ νά τοῦ προςφζρουμε ὅ,τι ἔχουμε, ὅ,τι μᾶσ ἀνικει: Σίσ καλζσ μασ 

προςπάκειεσ γιά τιν ἀπόκτθςι τῆσ ἀρετῆσ, τό ηῆλο μασ γιά τι δόξα Σου, τιν κεάρεςτθ ηωι μασ. Θά 

τοῦ παρουςιάςουμε ἀκόμα κι αῦτά τά ςφάλματά μασ γιά νά μᾶσ τά ςυγχωριςει; 

* * * * * 

Ἡμεῖσ ἑορτάηωμεν Χριςτοῦ τιν γζννθςιν 

εῦςεβοφρόνωσ ἐκ ψυχῆσ πίςτιν, ἐλπίδα, ἀγάπθ προςφζρωμεν Αῦτῷ 
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                                 Ήθη και έθιμα  

           των Χριστουγέννων   
 

 

 Η προέλευση των καλάντων 

Σην ονομασία τους, την πήραν από την λατινική λέξη calenda, που 

διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα καλώ. Παιδιά, κατά ομάδες, 

περιφέρονταν και περιφέρονται στα σπίτια, στους δρόμους, στα καταστήματα 

και τραγουδούν με ειδικό όργανο τραγούδια, που αφορούν τα Φριστούγεννα, 

τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, τη γιορτή του Μ. Βασιλείου και μερικά και την 

Περιτομή του Φριστού. 

Σο έθιμο αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα, πριν από την Ρώμη. 

Σα παιδιά κρατούσαν ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης, στολισμένο με καρπούς και 

άσπρο μαλλί (η λεγόμενη ειρεσιώνη, από το έριο = μαλλί), γύριζαν και 

τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. 

Μετά, πήρε το έθιμο αυτό και η Ρώμη. το Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά, ή 

φανάρια, ή ομοιώματα πλοιαρίων ή και κτιρίων, στολισμένα και 

τραγουδώντας, συνόδευαν το τραγούδι με κρούση τριγώνου ή τύμπανου< 

(περίφημος ο σχετικός πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα ο τυμπανιστής – 1832 – 
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1927). 

ήμερα η βάση, και μάλιστα στους Πόντιους, διασώζεται άθικτη. Ακούμε 

κάλαντα πολλά και ποικίλα, με πολλές παραλλαγές και αποχρώσεις, στα 

διάφορα διαμερίσματα της χώρας μας. 

(Από το βιβλίο «Ήθη, έθιμα και< άλλα» του π. Σιμόθεου Κ. Κιλίφη) 

 Τα Κόλιεντα (Καστοριά) 

Σα τοπικά παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα της Καστοριάς 

εξακολουθούν να τραγουδιούνται και σήμερα τα χαράματα της 23ης 

Δεκεμβρίου από τις παρέες μικρών και μεγάλων και από τα μέλη 

πολιτιστικών σωματείων, τα οποία, νιώθοντας την περιθωριοποίηση που 

δέχονται τα τελευταία χρόνια από κάλαντα άλλων περιοχών, κατορθώνουν 

κάθε παραμονή Φριστουγέννων να μας τα θυμίζουν, προστατεύοντάς τα από 

τη λησμονιά και τη φθορά του χρόνου. 

Φαρά και συγκίνηση προσφέρουν οι στίχοι τους, γιατί απευθύνονται σ’ όλα τα 

μέλη της οικογένειας, από τον μεγαλύτερο έως τον πιο μικρό. 

Σα παλαιότερα χρόνια, οι νοικοκυραίοι έδιναν για δώρο στα παιδιά που 

τραγουδούσαν τα κάλαντα, καρύδια, μήλα και μπιλίτσκες (μικρά χοιρινά 

λουκάνικα) και σπανιότερα χρήματα. 

 Κόλλιντα και Καλαντάρηδες (Φυλακτό) 

Αντίστοιχο έθιμο με τα κάλαντα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι 

καλαντάρηδες την παραμονή των Φριστουγέννων αφορούν στην περιφορά 

των νεαρών που πρόκειται να πάνε φαντάροι, κατά την οποία τραγουδούν το 

παραδοσιακό τραγούδι: «αράντα μέρες έχουμι Φριστόν που καρτερούμι, κι 

αυτές σαράντα τώρα θέλω να τον τραγουδήσω. Φριστούγεννα, να 

Φριστούγεννα, Φριστός τώρα γεννιέται. Γεννιέτι και βαφτίζετι, στο μέλι και 

στο γάλα. Σο μέλι το τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες. Και μεις να σας 

τραγουδήσουμι, Φριστός να σας φυλάει, Και του χρόνου».  

κοπός των καλαντάρηδων είναι η συλλογή κάποιου χρηματικού ποσού, που 

θα έχουν στη διάθεσή τους όσο διαρκεί η θητεία τους, η οποία θεωρείται 

προθάλαμος της ωρίμανσής τους. Έτσι, το έθιμο συνδυάζει τον εορτασμό των 

Φριστουγέννων με το πέρασμα των νεαρών στην ενηλικίωση. 

(πηγή: in.gr) 
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 «Καληνεσπέρα» (Χωριά της Έξω Μάνης) 

Σην παραμονή των Φριστουγέννων, με το ηλιοβασίλεμα βγαίναμε στην 

«Καληνεσπέρα». Όλα τα παιδιά είχαν φτιάξει τις παρέες τους, είχαν 

σχηματίσει ομαδούλες και είχαν ετοιμαστεί για τα κάλαντα με πολλές 

πρόβες. 

Μπαίναμε στα σπίτια, που ήταν όλα ανοιχτά και περίμεναν, και αφού 

χαιρετούσαμε ρωτάγαμε: 

– Να τα πούμε; να τα πούμε; 

– Πέστε τα. 

Ήταν πάντοτε καταφατική η απάντηση. Αρχίζαμε τότε δυνατά και πολλές 

φορές παράτονα «Καλήν εσπέρα άρχοντες<» και τελειώναμε: «σ’ αυτό το 

σπίτι πού ‘ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει<». Οι νοικοκυρές μας εύχονταν «και 

του χρόνου» και μας έδιναν χρήματα ή μας έριχναν από το ρογί του σπιτιού, 

λάδι στο ντενεκάκι που κάποιος από μας κρατούσε<  

Υυσικά το ύψος της αμοιβής ήταν πάντα σχετικό με την οικονομική 

κατάσταση και την< τσιγκουνιά του καθενός. τα λυπημένα σπίτια δεν 

λέγαμε τα κάλαντα. Όταν τελείωνε η γύρα και περνούσαμε όλα τα σπίτια του 

Φωριού, πηγαίναμε και πουλάγαμε το λάδι στον μπακάλη και κάναμε δίκαιη 

μοιρασιά σε όλα τα έσοδα. 

(Από το περιοδικό «Μάνη, χθες, σήμερα, αύριο») 

Η ιστορία του Φριστογεννιάτικου Δέντρου 

Σο Φριστουγεννιάτικο δέντρο ως σύμβολο 

Ο Άγγλος ιερομόναχος Άγιος Βονιφάτιος ήταν αυτός που καθιέρωσε το 

Φριστουγεννιάτικο δέντρο ως σύμβολο τον 8ο αιώνα μ.Φ. ύμφωνα με την 

παράδοση για να εξαλείψει την ιερότητα που απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη 

δρυ, έβαλε στη θέση του το έλατο σαν σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα σαν 

σύμβολο των Φριστουγέννων. 

Η παράδοση θέλει το ιδρυτή του Προτεσταντισμού Μαρτίνο Λούθηρο να είναι 

αυτός ο οποίος καθιέρωσε το στόλισμα του Φριστουγεννιάτικου δέντρου ενώ 

το 1882 στην Νέα Τόρκη στολίστηκε το πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο 

Φριστουγεννιάτικο δέντρο από ένα συνάδελφο του Σόμας Έντισο 
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Σο Φριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα 

Σο έθιμο του Φριστουγεννιάτικου δέντρου το έφεραν στην χώρα μας οι 

Βαυαροί και στην Ελλάδα για πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα Ανάκτορα 

του Όθωνα το 1833. 

Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα ήταν το 

παραδοσιακό Φριστόξυλο ή Δωδεκαμερίτης ή καρκάνζαλος κυρίως στα 

χωριά της Βορείου Ελλάδος. 

Κάθε Φριστούγεννα έβαζαν ένα μεγάλο κούτσουρο από άγρια κερασιά, πεύκο 

ή ελιά στο τζάκι όπου θα έκαιγε για όλο το 12ήμερο των γιορτών από τα 

Φριστούγεννα ως τα Υώτα. ύμφωνα με την παράδοση φέρνει καλοτυχία και 

κυρίως προστατεύει το σπίτι από τους καλικάντζαρους που μπαίνουν από τις 

καμινάδες και κλέβουν ή κάνουν ζημιές στο νοικοκυριό. 

(Πηγή: madata.gr) 

 Το ελληνικό καραβάκι 

Σο έθιμο του χριστουγεν- νιάτικου δέντρου, όπως και να έχει, δεν είναι 

ελληνικό. Ελληνικό είναι το καραβάκι που εμφανίστηκε λίγο μετά την 

τουρκοκρατία. Με την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, οι Έλληνες προσπά- 

θησαν να αναπτύξουν τη ναυτιλία και το εμπόριο. Έτσι, όταν κατά την περίο- 

δο των Φριστουγέννων, οι ναυτικοί γύριζαν στα σπίτια τους για τις γιορτές, οι 

νοικοκυρές στόλιζαν ένα καράβι. 

 «Το Χριστόψωμο» (Έθιμο Κρήτης) 

Σο ζύμωμα του χριστόψωμου θεωρείται έργο θείο και είναι έθιμο καθαρά 

Φριστιανικό. Οι γυναίκες φτιάχνουν τη ζύμη με ιδιαίτερη ευλάβεια και 

υπομονή. Σο ζύμωμα είναι μια ιεροτελεστία. Φρησιμοποιούν ακριβά υλικά, 

όπως ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και 

γαρίφαλα, και κατά τη διάρκεια του ζημώματος λένε: «Ο Φριστός γεννιέται, το 

φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει.» Πλάθουν το ζυμάρι και παίρνουν τη 

μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό 

με λουρίδες απ’ τη ζύμη. το κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό, 

συμβολίζοντας τη γονιμότητα. την υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα 

με το μαχαίρι ή με το πιρούνι, όπως λουλούδια, φύλλα, καρπούς, πουλάκια. ε 

πολλά μέρη τα χριστόψωμα, τα έφτιαχναν κεντημένα με ωραία σχήματα που 

γίνονταν πάνω στο ζυμάρι με διάφορα ποτήρια, μικρά ή μεγάλα ή κούπες από 
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βελανίδια που συμβόλιζαν την αφθονία που ήθελαν να έχουν στην παραγωγή 

των ζώων και της σοδειάς του σπιτιού τους. 

Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Φριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί, 

αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Σο 

κόβουν ανήμερα τα Φριστούγεννα, δίνοντας πολλές ευχές. Απαραίτητος 

επάνω, χαραγμένος ο σταυρός. Σην ημέρα του Φριστού, ο νοικοκύρης παίρνει 

το χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει και το μοιράζει σ’ όλη την οικογένειά 

του και σε όσους παρευρίσκονται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μερικοί, εδώ 

βλέπουν ένα συμβολισμό της Θείας κοινωνίας, όπως ο Φριστός έδωσε τον 

άρτον της ζωής σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά του. 

Από τις προετοιμασίες της παραμονής των Φριστουγέννων πιο 

χαρακτηριστική είναι εκείνη που αναφέρεται στο ζύμωμα του χριστόψωμου. 

Κατά τόπους φτιάχνεται σε διάφορες μορφές και έχει διαφορετικές ονομασίες 

όπως: «το ψωμί του Φριστού», «ταυροί», «βλάχες» κ.ά.» 

 «Το Χριστόξυλο» (Έθιμο Μακεδονίας) 

τα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης 

ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο χοντρό 

ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Αυτό ονομάζεται Φριστόξυλο και 

είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το δωδεκαήμερο των εορτών, από τα 

Φριστούγεννα μέχρι και τα Υώτα, στο τζάκι του σπιτιού. Η στάχτη των ξύλων 

αυτών προφύλασσε το σπίτι και τα χωράφια από κάθε κακό.Πριν ο 

νοικοκύρης φέρει το Φριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει 

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 μή βρίσκουν 

πατήματα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως λένε στα 

παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Σο βράδυ της παραμονής των 

Φριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι μαζεμένη γύρω από το τζάκι, 

ο νοικοκύρης του σπιτιού ανάβει την καινούρια φωτιά και μπαίνει στην εστία 

το Φριστόξυλο. ύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού, καθώς καίγεται το 

Φριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Φριστός στη φάτνη Σου. ε κάθε σπιτικό, οι 

νοικοκυραίοι προσπαθούν το Φριστόξυλο να καίει μέχρι τα Υώτα. 

 

«Η κοτόσουπα» (Έθιμο Κρήτης) 

Κύριο πιάτο την ήμερα των Φριστουγέννων είναι η γαλοπούλα. Σην 
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πρωτοχρονιά η συνήθεια ήταν να φτιάχνουν κότα ή «κούρκο» (γαλοπούλα) 

γεμιστό με κάστανα, καρύδια, σταφίδες, κιμά, κρεμμύδι, πιπέρι και μαϊντανό, 

όλα καβουρδισμένα. Σο έθιμο της γαλοπούλας έφτασε στην Ευρώπη από το 

Μεξικό το 1824 μ.Φ. Ενα άλλο συνηθισμένο πιάτο είναι το ψητό χοιρινό κρέας 

(το ψήσιμο γινόταν στη χόβολη του τζακιού). Τπήρχε όμως και η εποχή που τη 

μέρα αυτή έτρωγαν χοιρινό με πρασοσέλινο ή όποιο άλλο κρέας με πιλάφι. 

Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές της χώρας μας διατηρείται το έθιμο της 

κοτόσουπας, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και στην Κρήτη. Παλαιότερα η 

κοτόσουπα αποτελούσε το κυρίως πιάτο που έτρωγαν οι Έλληνες όταν 

επέστρεφαν από την εκκλησία. 

 «Tο αναμμένο πουρνάρι» (Έθιμο Ηπείρου) 

Μια ωραία συνήθεια που βασίζεται σε μια παλιά παράδοση. Όταν γεννήθηκε 

ο Φριστός και πήγαν, λέει, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν 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. 

 Οι καλικάντζαροι 

Οι καλικάντζαροι είναι μια παλιά παράδοση στην πατρίδα μας. Και σε κάθε 
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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. 

Δεν μπορώ να σας εξηγήσω καλύτερα, τι είναι ένας Καλικάντζαρος, γιατί 

απλούστατα δεν υπάρχουν. 

(Από την εγκυκλοπαίδεια του Φάρη Πάτση) 

 Τα Χριστούγεννα στα Βαλκάνια 

Οι ημέρες των Φριστου- γέννων είναι αφιερωμένες στην παράδοση, τα ήθη και 

τα έθιμα. Σα Φριστούγεννα εορτάζονται με διάφορους τρόπους στις 

βαλκανικές χώρες, με τα ξεχωριστά ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου να 

‚χρωματίζουν‛ τις γιορτινές ημέρες και να αποτελούν ‚όαση‛ χαράς για 

μικρούς και μεγάλους.. 

τη Ρουμανία, την παραμονή των Φριστουγέννων, στους δρόμους αντηχούν οι 

χαρούμενες φωνές μικρών αλλά και< μεγαλύτερων που ψάλλουν τα 

κάλαντα. ε ορισμένες, μάλιστα, περιοχές τα κάλαντα αναφέρονται στον 

Σραϊανό, τον Ρωμαίο αυτοκράτορα που κατέλαβε τη Δακία το 106 μ.Φ. 

Οι παρέες των ‚καλαντάδων‛ γυρίζουν τα σπίτια και μοιράζονται ό,τι τους 

προσφέρουν οι σπιτονοικοκύρηδες: καρύδια, μήλα και τοπικά εδέσματα, όπως 

αλμυρά κουλουράκια. 

Ένα άλλο έθιμο που διατηρούν οι ‚καλαντάδες‛ είναι ότι κρατούν ένα αστέρι- 

που συμβολίζει το άστρο της Βηθλεέμ- όταν ψάλλουν τα κάλαντα. Σο αστέρι 

φέρει χρωματιστά χαρτιά και καμπανούλες, ενώ έχει και παραστάσεις 

αγγέλων και τα κάλαντα με το αστέρι αντηχούν στα δρομάκια από τις 24 
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μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου. 

Σην ημέρα των Φριστουγέννων το ψωμί μπαίνει κάτω από το τραπέζι για να 

φέρει καλοτυχία στο σπίτι και το γουρουνόπουλο αποτελεί το κυρίως 

χριστουγεννιάτικο γεύμα. 

τη Βουλγαρία, η έναρξη του εορτασμού των Φριστουγέννων είναι η 22η 

Δεκεμβρίου, ημέρα που γιορτάζεται ο άγιος Ιγνάτιος. ύμφωνα με τις λαϊκές 

δοξασίες, η ημέρα αυτή είναι η αρχή της νέας χρονιάς, άρα είναι πολύ 

σημαντικό το ποδαρικό στο σπίτι να γίνει από έναν άνθρωπο που θα φέρει 

γούρι. Ο δανεισμός αποφεύγεται την ημέρα του αγίου Ιγνατίου, ώστε ο 

πλούτος να μείνει στο σπίτι όλο το νέο έτος. 

Ανήμερα τα Φριστούγεννα διεξάγεται η τελετή των ‚Koleduvane‛, όπου νεαρά 

αγόρια, μεταμφιεσμένα, ψάλλουν τα κάλαντα και εύχονται υγεία και ευτυχία. 

Σα Φριστούγεννα ετοιμάζεται ένα ειδικό ψωμί (όπως η βασιλόπιτα της 

Πρωτοχρονιάς), όπου τοποθετείται ένα νόμισμα και το βράδυ κόβεται από τον 

ιδιοκτήτη και μοιράζεται στα μέλη της οικογένειας, αφού πρώτα ορισμένα 

κομμάτια κοπούν για την Παναγία και το σπίτι. Οι στάχτες από τα τζάκια που 

καίνε σκορπίζονται στα χωράφια για να φέρουν καρποφορία σύμφωνα με τις 

βουλγαρικές δοξασίες. 

τη Βουλγαρία δεν βάζουν ποτέ κρέας στο τραπέζι παραμονή των 

Φριστουγέννων, μόνο ανήμερα και φτιάχνουν επτά διαφορετικά πιάτα 

φαγητού την παραμονή των Φριστουγέννων, όπως ντολμαδάκια με 

κληματόφυλλα και ρύζι, βρασμένα φασόλια και πιπεριές, μαμαλίγκα-ψωμί 

από καλαμποκάλευρο. Δεν μαζεύουν ποτέ το τραπέζι που φάγανε πριν από 

τα Φριστούγεννα και αφήνουν το τζάκι αναμμένο μέχρι να ξημερώσει. 

την Κροατία, η εορταστική περίοδος αρχίζει στις 6 Δεκεμβρίου, οπότε 

γιορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος και στις 13 Δεκεμβρίου, την ημέρα της Αγίας 

Λουκίας. Ο Άγιος Νικόλαος φέρνει δώρα στα παιδιά που δεν έκαναν αταξίες 

όλη τη χρονιά. Σο Φριστουγεννιάτικο τραπέζι κοσμεί ένα κομμάτι σανό με μία 

κόκκινη κορδέλα και ένα μήλο, που συμβολίζει τη γονιμότητα. Σο σανό, μετά 

τις γιορτές, το ταΐζουν στα ζώα, σύμφωνα με τα έθιμα. Σο Φριστουγεννιάτικο 

δέντρο στολίζεται με καρύδια, γλυκά, κεριά και γυάλινα παιχνίδια. 

τη ερβία και στο Μαυροβούνιο τα Φριστούγεννα κόβουν ένα ψωμί με 

νόμισμα που ονομάζεται ‚cesnica‛ (τσέσνιτσα) και όποιος τύχει το φλουρί έχει 

καλοτυχία για τη νέα χρονιά. το τραπέζι σκορπούν άχυρα, όπως και στην 
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Κροατία, για να υπάρχει υγεία. Σην παραμονή των Φριστουγέννων επίσης 

αγοράζουν μια βελανιδιά για να την κάψουν στο τζάκι ώστε να φέρει τύχη. 

τη λοβενία κυριαρχούν τα κάλαντα αλλά και το στόλισμα του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου, ενώ κόβουν επίσης ψωμί-βασιλόπιτα ‚potica‛ 

(πότιτσα) για υγεία και καλοτυχία. 

την Αλβανία, όπως και στη Βουλγαρία, παλιά το φλουρί τοποθετούνταν 

στον μπακλαβά αλλά σήμερα υπάρχει η βασιλόπιτα, ενώ το φαγητό των 

Φριστουγέννων ήταν πιλάφι με αρνί και σήμερα κυριαρχεί η γαλοπούλα ως 

κύριο πιάτο. την Αλβανία στολίζουν δέντρο και τα παιδιά ψάλλουν τα 

κάλαντα όπως στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων. 

τη Βοσνία Ερζεγοβίνη συναντάμε, επίσης, τα κάλαντα και το στόλισμα του 

Φριστουγεννιάτικου δέντρου, ενώ ανήμερα τα Φριστούγεννα στο τραπέζι 

υπάρχει μοσχαρίσιο κρέας, πίτες και γλυκά. 

Ανεξάρτητα από το πώς γιορτάζονται τα Φριστούγεννα σε κάθε μια από τις 

χώρες της Βαλκανικής, η ευχή είναι μία: ‚Ευχές σε όλους για χαρούμενες 

γιορτές και στον καινούργιο χρόνο πάμπλουτοι να ‘στε στη χαρά και 

πάμφτωχοι στον πόνο‛.                  
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