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Το χριστόψωμο

Το «ψωμί του Χριστού» ζυμώνεται την 
παραμονή των Χριστουγέννων με ιδιαίτερη 
ευλάβεια. Απαραίτητο στολίδι του είναι ο 
χαραγμένος σταυρός.
Ανήμερα των Χριστουγέννων ο νοικοκύρης 
του σπιτιού παίρνει το χριστόψωμο, το 
σταυρώνει, το κόβει και το μοιράζει σε 
όλους όσοι παρευρίσκονται στο τραπέζι, 
σαν συμβολισμό της Θείας Κοινωνίας, 
όπου ο Χριστός έδωσε τον Άρτο σε όλη την 
ανθρώπινη οικογένειά του.

Χριστουγεννιάτικο 
στεφάνι

Στα χωριά συνηθίζουν να κρεμάνε στους 
τοίχους και τις εξώπορτες πλεξούδες από 
σκόρδα, πάνω στις οποίες καρφώνουν 
γαριφαλάκια για να διώξουν την 
κακογλωσσιά που «καρφώνει» την ευτυχία 
του σπιτιού τους.
Την εξώπορτα των σπιτιών κοσμεί, επίσης, 
ένα στεφάνι από έλατο, διακοσμημένο με 
χριστουγεννιάτικα στολίδια. Σύμφωνα με 
την παράδοση, το στεφάνι φέρνει τύχη 
στους ενοίκους του σπιτιού.

Το τάισμα της βρύσης

Τα μεσάνυχτα της παραμονής των 
Χριστουγέννων πραγματοποιείται το 
«τάισμα της βρύσης» σε χωριά της κεντρικής 
Ελλάδας. 
Οι κοπέλες πηγαίνουν στην πιο κοντινή 
βρύση για να κλέψουν το άκραντο, δηλαδή 
το αμίλητο, νερό.
Σε όλη τη διαδρομή παραμένουν σιωπηλές. 
Όταν πάρουν το νερό, αλείφουν τη βρύση 
με βούτυρο και μέλι με την ευχή όπως 
τρέχει το νερό να τρέχει και η προκοπή στο 
σπίτι, και όπως γλυκό είναι το μέλι, έτσι 
γλυκιά να είναι και η ζωή τους. 
Για να έχουν καλή σοδειά, την ταΐζουν με 
διάφορα προϊόντα, όπως βούτυρο, ψωμί, 
τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. Μάλιστα, όποια 
κοπέλα φτάνει πρώτη στη βρύση θα είναι η 
πιο τυχερή όλο τον χρόνο. 
Έπειτα, ρίχνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο 
και τρία χαλίκια, κλέβουν το νερό από τη 
βρύση και γυρίζουν στο σπίτι τους πάλι 
αμίλητες, μέχρι να πιούνε όλοι από το 
άκραντο νερό.
Με το ίδιο νερό ραντίζουν τις τέσσερις 
γωνίες του σπιτιού και σκορπίζουν τα τρία 
χαλίκια στο σπίτι. Στη λαϊκή παράδοση ο 
βάτος φέρνει αισιοδοξία και καλά μαντάτα, 
και διώχνει τα ξόρκια.

Το πάντρεμα της φωτιάς
Στα χωριά της Έδεσσας την παραμονή των 
Χριστουγέννων «παντρεύουν τη φωτιά». 
Παίρνουν ένα ξύλο από δέντρο με θηλυκό 
όνομα, όπως η κερασιάς, και ένα με 
αρσενικό όνομα, συνήθως από αγκαθωτά 
δέντρα, όπως ο βάτος. Βάζουν τα ξύλα στο 
τζάκι να καούν και ανάλογα με τον κρότο 
ή τη φλόγα τους μπορούν να προβλέψουν 
τα μελλούμενα, είτε για τον καιρό είτε 
για τη σοδειά τους. Η παράδοση θέλει 
τα αγκαθωτά δέντρα να απομακρύνουν 
δαιμονικά όντα, σαν τους καλικάντζαρους.
Στη Θεσσαλία, όταν τα κορίτσια 

επιστρέφουν από την εκκλησία την ημέρα 
των Χριστουγέννων, βάζουν δίπλα στο 
τζάκι κλαδιά κέδρου, ενώ τα αγόρια βάζουν 
αγριοκερασιάς. Τα λυγερά αυτά κλαδιά 
αντιπροσωπεύουν τις επιθυμίες τους για 
όμορφη ζωή. Όποιο κλωνάρι καεί πρώτο 
αποτελεί καλό σημάδι, γιατί αυτός ο νέος ή 
η νέα θα παντρευτεί πρώτα.

Τα Χριστόξυλα

Σε πολλά χωριά της Μακεδονίας από 
τις παραμονές των Χριστουγέννων ο 
νοικοκύρης του σπιτιού ψάχνει στα 
χωράφια και βρίσκει ένα μεγάλο χοντρό και 
γερό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει στο 
σπίτι του. 
Η νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει 
το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, 
ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την 
παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμα και την 
καπνοδόχο, για να μη βρίσκουν πατήματα 
να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά 
δαιμόνια όπως λένε, και μαγαρίσουν το 
σπίτι. 
Το βράδυ της παραμονής ο νοικοκύρης 
βάζει το Χριστόξυλο στο τζάκι και το 
ανάβει, αφήνοντάς το να σιγοκαίει όλο το 
δωδεκαήμερο από τα Χριστούγεννα μέχρι 
τα Φώτα. Η στάχτη αυτή προφυλάσσει το 
σπίτι και τα χωράφια από κάθε κακό και 
καθώς καίγεται ζεσταίνει τον Χριστό στη 
φάτνη.

Οι καλικάντζαροι

Στη Σκιάθο οι πιο παλιοί λένε ότι από την 1η 
Δεκεμβρίου οι καλικάντζαροι ετοιμάζουν 
το καράβι τους για να πάνε στο νησί. Την 
παραμονή των Χριστουγέννων το ρίχνουν 
στο γιαλό και φθάνουν ανήμερα.
Από τότε μέχρι τα Φώτα κανείς δεν τολμάει 
να βγει νύχτα από το σπίτι του, γιατί θα τον 
βουβάνουν. Την παραμονή των Φώτων, 
όμως, οι καλικάντζαροι τα μαζεύουν 
γρήγορα και φεύγουν τρέχοντας μην τους 
προφτάσει ο παπάς με τον αγιασμό και τους 
ζεματίσει.
Η λαϊκή φαντασία οργιάζει με τις σκανταλιές 
των καλικάντζαρων, που βρίσκουν την 
ευκαιρία να αλωνίσουν στον επάνω κόσμο 
τότε που τα νερά είναι «αβάφτιστα». Η όψη 
τους είναι τρομακτική, ενώ οι σκανταλιές 

τους απερίγραπτες. Το μόνο που τους 
τρομάζει είναι η φωτιά. 

Οι Μωμόγεροι και τα 
Ραγκουτσάρια

Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί της Δράμας 
απαντάται το έθιμο των Μωμόγερων, που 
προέρχεται από τους Πόντιους πρόσφυγες. 
Η ονομασία τους προέρχεται από το 
«μίμος» ή το «μώμος» και το «γέρος», και 
συνδέεται με τις μιμητικές τους κινήσεις. 
Φοράνε τομάρια λύκων ή τράγων, ή στολές 
ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά, και 
έχουν τη μορφή γέρων. 
Οι Μωμόγεροι, προσδοκώντας τύχη για 
τη νέα χρονιά, γυρίζουν σε παρέες όλο το 
δωδεκαήμερο, ψάλλοντας τα κάλαντα ή 
άλλους ευχετικούς στίχους. 
Όταν οι παρέες συναντηθούν, κάνουν 
ψευτοπόλεμο μεταξύ τους ώσπου η μία 
ομάδα να νικήσει και η άλλη να δηλώσει 
υποταγή. Το ίδιο έθιμο με παραλλαγές 
απαντά στην Κοζάνη και στην Καστοριά υπό 
την ονομασία «Ραγκουτσάρια».

Tο αναμμένο πουρνάρι

Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν 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 και του έβαλε φωτιά.
Το σκοτεινό βουνό γέμισε χαρούμενες 
φωτιές, τριξίματα και κρότους. Από τότε 
λοιπόν στα χωριά της Άρτας όποιος πάει 
στο σπίτι του γείτονα για να ευχηθεί κρατά 
ένα κλαδί από πουρνάρι ή από όποιο άλλο 
δέντρο βρει. Στον δρόμο το ανάβει.
Το ίδιο συμβαίνει και στα Γιάννενα, με τη 
διαφορά ότι δεν κρατούν κλαδί, αλλά μια 
χούφτα 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.

Η Γουρουνοχαρά

Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι στα Γρεβενά αλλά και σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας περιλαμβάνει χοιρινό 
κρέας. Η προετοιμασία για το σφάξιμο 
του γουρουνιού γίνεται με εξαιρετική 
φροντίδα, ενώ ακολουθεί γλέντι μέχρι τα 
ξημερώματα, για να επαναληφθεί η ίδια 
διαδικασία την επόμενη και τη μεθεπόμενη 
μέρα. 
Τρεις τέσσερις συγγενικές οικογένειες 
καθορίζουν με ποια σειρά θα σφάξουν το 
γουρούνι τους. Για κάθε σφαγή μεγάλου 
γουρουνιού απαιτούνται 5 με 6 άνδρες.

Στην Κεφαλλονιά

Όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται στο 
σπίτι του πιο ηλικιωμένου μέλους της. Στο 
πάτωμα τοποθετούν τρία δαυλιά χιαστί και 
πάνω τους την «κουλούρα».
Όλοι κάνουν έναν κύκλο γύρω 
ακουμπώντας ο καθένας με το δεξί του 
χέρι την κουλούρα. Ύστερα ο νοικοκύρης 
ψάλλει το «Η γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός 
ημών…», ρίχνει λάδι στα δαυλιά και τους 
βάζει φωτιά. Μετά κόβει την κουλούρα, τη 
μοιράζει και δειπνούν όλοι μαζί.

Στην Κρήτη

Το χριστόψωμο το παρασκευάζουν οι 
γυναίκες με ιδιαίτερη φροντίδα και 
υπομονή. Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, 
ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, 
σουσάμι, κανέλα, γαρίφαλα, και καθώς 
ζυμώνουν λένε: «Ο Χριστός γεννιέται, το 
φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει».
Όταν πλάσουν το ζυμάρι, παίρνουν τη μισή 
ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα, ενώ 
με την υπόλοιπη φτιάχνουν ένα σταυρό 
με λωρίδες και τον τοποθετούν πάνω στο 
ψωμί. Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο 
καρύδι και στην υπόλοιπη επιφάνεια 
σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι ή με 
το πιρούνι, όπως λουλούδια, φύλλα, 
καρπούς, πουλιά.

Στη Μάνη

Κάθε οικογένεια φουρνίζει τα 
χριστόψωμα στον φούρνο του σπιτιού. 
Παρασκευάζονται όπως το ψωμί, μόνο 
που στολίζονται με σταυρούς και ποικίλα 
στολίδια, ανάλογα με την καλαισθησία της 
νοικοκυράς.
 

Στους Σαρακατσάνους

Οι Σαρακατσάνοι τσοπάνηδες φτιάχνουν 
δύο χριστόψωμα. Το πιο περίτεχνο είναι 
για τον Χριστό. Πάνω του σκαλίζουν 
έναν μεγάλο σταυρό-φεγγάρι με πέντε 
λουλούδια.
Το δεύτερο, η τρανή Χριστοκουλούρα ή 
Ψωμί του Χριστού, είναι για τα πρόβατα. 
Στη Χριστοκουλούρα παριστάνεται με 
ζύμη όλη η ζωή της στάνης.

Στη Σπάρτη
Σε κάθε σπίτι δυο τρεις μέρες πριν 
ζυμώνουν καρβέλια ψωμί. Το ένα, που το 
τρώνε ανήμερα των Χριστουγέννων, είναι 
το ψωμί του Χριστού και το πλάθουν σε 
σχήμα σταυρού από ζύμη, ενώ τα υπόλοιπα 
τα κάνουν με αμύγδαλα και καρύδια.

Τα έθιμα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα
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Η ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
& ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΤΟΣ
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ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
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Οι ιδιοκτήτες του τυπογραφείου 
GCI Graphic Creations Inc, μαζι με το 
προσωπικο, θέλουν να ευχαριστήσουν 

όλη την πελατεία τους για όλη την υποστήριξή τους 
και ευχόμαστε σε όλη την ομογένεια 

καλά Χριστούγεννα και 
ευτυχισμένο το νέο έτος.

Η Πρόεδρος του Χαμόγελο Ζωής - Smile for Life Μιχαλίτσα Κατσιλήρα και το 

διοικητικό συμβούλιο σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος. 

Together we can 
make a difference

Το λαμπρό άστρο αυτές τις Άγιες μέρες,
ασ πλημμηυρίσει τις καρδιές όλων μας,

με πίστη, ελπίδα και αγάπη....!!!!
Τα ιδανικά και οι αξίες μας, ας γίνουν

οδηγός για ένα καλύτερο αύριο,
γεμάτο χαμόγελα και αισιοδοξία.

2018
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ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
& ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2018

Η ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΕΡΟΓΛΙΔΗ

τα παιδιά & τα εγγόνια τους
και ο πνευματικός πατέρας

κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος εύχονται

H ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΛΕΣΣΑ 

KAI H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕAGLE TRANSMISSION
ΕΥΧONΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΈΤΟΣ 
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Οι γιορτές των Χριστουγέννων 
παραδοσιακά εορτάζονταν πολύ πιο απλά 
στον Ελληνορθόδοξο χριστιανικό κόσμο σε 
σύγκριση με τους χριστιανούς της Δύσης. Ο 
λόγος  ήταν ότι τα Χριστούγεννα για εμάς 
τους Ελληνορθόδοξους χριστιανούς ήταν 
μια κυρίως θρησκευτική και πνευματική 
εορτή παρά να είναι κοσμική.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, τα 
υλικά αγαθά που αφθονούν 
στις μέρες μας και οι νέοι 
τρόποι επικοινωνίας, μας έχουν 

ουσιαστικά απομακρύνει από πολλά έθιμα, 
όπως είναι αυτά των Χριστουγέννων. Τόσο 
πολύ, μάλιστα, που πολλοί από εμάς είτε δεν 
τα γνωρίσαμε είτε τα θυμούμαστε ελάχιστα. 
Κάποιοι, όμως, ιδιαίτερα στα χωριά της 
υπαίθρου, επιμένουν να δηλώνουν πιστοί 
στην παράδοση του τόπου. Χριστούγεννα, 
η πιο όμορφη μέρα του χρόνου, όχι μόνο 
η 25η Δεκεμβρίου αλλά ολόκληρο το 
Δωδεκαήμερο. Οι μέρες του Δωδεκαημέρου 
από παλιά ήταν μέρες χαράς για όλα τα μέλη 
της οικογένειας, για όλους τους συγγενείς 
και για όλο το χωριό. Οι θύμησες στρέφονται 
πολλά χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 60’ και 
70 στο χωριό μου τη Τριμίκλινη.  Περιμέναμε 
πως και πώς να κλείσου τα σχολεία και ο 
καθένας βοηθούσε την οικογένεια του στις 
αγροτικές ασχολίες. Μεγαλώνοντας στις 
διακοπές δουλεύαμε «βγάζοντας» δηλαδή 
αγοράζοντας τα ρούχα μας αλλά και τα 
έξοδα μας. Τότες που στο χωριό είμαστε όλοι 
το ίδιο,  χωρίς άγχος, χωρίς έχθρες,  μακριά 
από κομματικές αποχρώσεις και πολιτικές 
αντιζηλίες. Μονιασμένοι, συμφιλιωμένοι, 
πιστοί στα διδάγματα της θρησκείας μας 
ακλουθώντας τη παράδοση τα ήθη και 
έθιμα.  Θυμάμαι και νοσταλγώ εκείνα τα 
Χριστούγεννα με τα λιγοστά, αλλά τόσο 
πολύτιμα για εμάς αγαθά. Την εποχή 
που το κάθε σπίτι και η κάθε οικογένεια 
ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. 
Το σπίτι έπρεπε να ήταν καθαρό. Η μητέρα 
μου, όπως και όλες οι μανάδες του χωριού, 
φρόντιζαν κατά το δυνατόν το σπίτι να 
είναι καθαρό, μέσα και έξω. Δεύτερο μέλημά 
τους ήταν να ετοιμάσουν τα «Χριστόψωμα» 
ή τα «σισαμένα», τα οποία πράγματι ήταν 
εύγευστα γιατί ήταν από γνήσιο σιτάρι και 
ήταν καλοζυμωμένα. Το γεγονός αυτό τα 
έκανε να αντέχουν στο χρόνο, γιατί ήταν 
φτιαγμένα από προζύμι και μπορούσαν 
να αντέξουν ακόμα και δύο μήνες ή και 
περισσότερο.
Βρισκόμαστε προ των Χριστουγέννων 
και οι προετοιμασίες άρχισαν ήδη για τις 
νοικοκυρές. Θυμούμαι τη μάνα μου να 
«ξεγώνιαζει» να πλύνει να σιδερώσει ώστε 
τις γιορτές να έχουμε καθαρά ρούχα. Η 
καθαριότητα του σπιτιού, το ζύμωμα, ήταν 
τα καθήκοντα της μάνας, η οποία φρόντιζε, 
παράλληλα, τα παιδιά, τα οποία την τότε 
εποχή μπορούσε να ήταν τέσσερα, πέντε, 
έξι ή και περισσότερα. Τα παιδιά για την 
κάθε μάνα, έπρεπε να ήταν καθαρά και να 
φοράνε τα Χριστούγεννα, τα επίσης καθαρά 
καλά τους ρούχα. Να μπανιαριστούν όλα, 
όχι βέβαια σε μπανιέρα, γατί δεν υπήρχε 
αλλά στη λεγόμενη «λένη», μια τσίγκινη 
λεκάνη. Οι νοικοκυρές προετοιμάζουν 
το αλεύρι για τα Χριστόψωμα και τη 

βασιλόπιτα. Η βασιλόπιτα η παραδοσιακή 
μοιάζει πολύ με τη «γενόπιττα» (μεγάλο 
ψωμί) και φυλάγεται για να κοπεί την 
Πρωτοχρονιά στην παρουσία όλης της 
οικογένειας. Ταυτόχρονα, όμως, άρχισε και 
η προετοιμασία του χοίρου για να είναι… 
έτοιμος για τη σφαγή. Συνήθως ο χοίρος 
«προετοιμάζεται»  μετά τη γιορτή του Αγίου 
Σπυρίδωνα, μετά τις 12 Δεκεμβρίου. Το ζώο 
«αντιλαμβάνεται» αυτές τις μέρες ότι έφθασε 
η ώρα του, για αυτό και η συμπεριφορά 
του αλλάζει. Για το λόγο αυτό οι κάτοικοι 
προσπαθούσαν να τον ταΐζουν φαγητά, τα 
οποία θα του άνοιγαν την όρεξη, όπως τα 
βαλανίδια, τα οποία ευχαρίστως έτρωγε 
το ζώο, αλλά παράλληλα η τροφή αυτή 

βοηθούσε στο να είναι το κρέας και το λίπος 
του ζώου πιο νόστιμο. Το σφάξιμο του χοίρου 
ήταν μια ιεροτελεστία, ήταν ένα γεγονός 
ξεχωριστό. Συνήθως διαδραματιζόταν τη 
Κυριακή προ των Χριστουγέννων. Μετά την 
εκκλησία όλοι οι συγγενείς μαζεύονταν στο 
σπίτι, που θα σφαζόταν το ζώο και άρχιζε 
η… ιεροτελεστία. 
Η σφαγή του χοίρου απαιτούσε πολλά και 
δυνατά χέρια, για αυτό και ο ένας συγγενής 
βοηθούσε τον άλλο. Εδώ θα σας μαρτυρήσω 
κάτι που μου συνέβη όταν ήμουν πολύ μικρός 
και το θυμάμαι πολύ – πολύ έντονα. Μια 
χρονιά ενώ ο χοίρος ήταν έτοιμος για σφαγή 
τους ξέφυγε και σαν άγριο θηρίο άρχισε 
να τρέχει εδώ και εκεί μέσα στη φρακτή 
προκαλώντας το φόβο και τον τρόμο στα 
μικρά παιδιά που βρισκόμαστε εκεί. Μετά 
το σφάξιμο ακολουθούσε το καθάρισμα του 
ζώου με καυτό νερό και ο κατατεμαχισμός 
του. Ξεχώριζαν το κρέας για τα λουκάνικα, 
τη ζαλατίνα, τις λούντζες, το λαρδί. Το 
κάθε κομμάτι κρέατος προοριζόταν για 
κάτι ξεχωριστό που θα κάλυπτε ανάγκες 
της οικογένειας για πολλούς μήνες. Τίποτα 
δεν πήγαινε χαμένο. Ακόμα και τα νύχια του 
χοίρου η νοικοκυρά τα έριχνε στο δώμα για 
να τα χρησιμοποιούν οι καλικάντζαροι για 
ποτήρια και να πίνουν το κρασί τους.
Τονίζω το γεγονός ότι όλες οι Ακολουθίες 
των Αγίων εκείνων ημερών έπρεπε να τις 
παρακολουθήσουμε στην εκκλησία, γονείς 
και παιδιά. 
Τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, 

τα Άγια Θεοφάνια και την επομένη του 
Προδρόμου, του Αϊ Γιάννη του Βαπτιστή. 
Την Πρωτοχρονιά όποιος έβρισκε το 
φλουρί εθεωρείτο ο τυχερός της νέας 
χρονιάς. Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
και όλη η οικογένεια μπροστά από την 
«τσιμινιά» για τον »Αϊ-Βασίλη Βασιλιά 
τζαι πρωτολειτουρκίτη, που πήγες εις την 
έρημο… δείξε την τύχη των τυχών και 
τη δική μου τύχη και πες αν μ’ αγαπά ο/η 
…..». Ρίχναμε ακολούθως στη φωτιά το 
φύλλο ελιάς σε σχήμα σταυρού ή και μόνο 
του. Αν πεταγόταν το φύλλο σημαίνει ότι 
υπήρχε αγάπη, αν το φύλλο καιγόταν χωρίς 
να κουνηθεί, τότε δεν υπήρχε… αίσθημα! 
Έτσι όλοι γύρω από την τσιμινιά κάναμε τον 

Αϊ-Βασίλη για να δούμε ποιος αγαπούσε 
ποιαν. Βέβαια δεν υπήρχε τηλεόραση και 
φαντασμαγορικά σώου για την υποδοχή 
του νέου χρόνου. Η νοικοκυρά έψηνε σιτάρι 
και έφτιαχνε κόλλυβα, τα οποία έβαζε 
στο τραπέζι, δίπλα από τη βασιλόπιτα. 
Παράλληλα, έφτιαχνε τα «Βασιλούθκια», 
δηλαδή σε ένα δοχείο τοποθετούσε σιτάρι 
με νερό για να βλαστήσει ο σπόρος. Εάν το 
σιτάρι βλαστούσε σε σαράντα μέρες, αυτό 
ήταν ένδειξη ότι θα είναι καλοχρονιά για 
τους γεωργούς και έτσι ο νοικοκύρης θα το 
φύτευε στα χωράφια του για να έχει καλή 
χρονιά. Αυτά θυμάμαι και αναπολώ. Μακάρι 
να μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτά 
τα χρόνια.
Τα Φώτα, όλη η οικογένεια από νωρίς το 
πρωί βρίσκεται στην εκκλησία για τον 
αγιασμό των υδάτων, όπου κατά την ημέρα 
εκείνη όλοι οι γεωργοί και τα παιδιά των 
γεωργών γεμίζαμε από την εκκλησία μια 
μπουκάλα από το Αγίασμα και πηγαίναμε 
έξω στους αγρούς, όπου ραντίζαμε τα 
σπαρτά και τα ζώα.  Ένα άλλο έθιμο κατά 
την ημέρα των Θεοφανίων ήταν όταν 
παίρναμε το Άγιο Φως στο σπίτι μας για να 
«φωτιστεί και να αγιαστεί». Εκτός από το 
σπίτι, το Άγιο Φως το μεταφέραμε και στα 
υποστατικά με τα ζώα μας. Θυμάμαι ότι 
δέναμε ένα κερί αναμμένο στο κέρατο του 
βοδιού. Επίσης την ίδια μέρα ο μακαριστός 
Παπά Σολωμός, με τον μακαριστό Χαμπή 
τον καντηλανάφτη  έπρεπε να γυρίσει όλο 
το χωριό να «καλαντίσει» και να αγιάσει με 

την αγιαστούρα του τα σπίτια του χωριού. 
Σαν αντάλλαγμα οι χωριανοί έριχναν 
κέρματα στο δοχείο με τον αγιασμό.
«Τιτσί τιτσί λουκάνικο, κομμάτι 
ξεροτήανο, να φάτε τζαι να φύετε». ΟΙ 
ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ έχουν και αυτοί να 
διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο κατά 
το Δωδεκαήμερο. Ο μύθο θέλει τους 
καλικάντζαρους να ανεβαίνουν από τα 
έγκατα της γης και να έρχονται… στα σπίτια 
μας για να μας ενοχλούν. «Σύμφωνα με την 
παράδοση, κάθε χρόνο τα Δωδεκάμερα 
έρχονται οι καλικάντζαροι από την 
παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την 
ημέρα των Φώτων. Σύμφωνα με τους μύθους, 
οι καλικάντζαροι τρυπώνουν από παντού, 

ακόμα και από τις καμινάδες των σπιτιών, 
με σκοπό να ενοχλήσουν. Οι νοικοκυρές 
τοποθετούν σε όλο το σπίτι κλαδιά από ελιά 
για να μην πειράξουν τα προϊόντα που είχαν 
στις αποθήκες τους. Οι καλικάντζαροι είναι 
οι σατανάδες, οι «έξω από εδώ». Σύμφωνα, 
λοιπόν, με την παράδοση, οι δαιμονικές 
αυτές μορφές ζούσαν στα έγκατα της γης 
και κατά τη διάρκεια του χρόνου πριονίζουν 
το δέντρο της γης. Σύμφωνα με τον ίδιο 
μύθο, η γη είναι τοποθετημένη πάνω σ’ ένα 
μεγάλο κορμό δέντρου. Οι καλικάντζαροι, 
λοιπόν, βρίσκονται κάτω από τη γη και 
προσπαθούν όλο το χρόνο να πριονίσουν 
τον κορμό του δέντρου και να ρίξουν κάτω 
τη γη, να γκρεμίσουν δηλαδή τη γη και να 
καταστρέψουν τον κόσμο. Την παραμονή 
των Χριστουγέννων, κουρασμένοι από την 
προσπάθειά τους να κόψουν τον κορμό, 
ανεβαίνουν στη γη για να φάνε, να πιούνε 
και να λεηλατήσουν. Οι καλικάντζαροι 
φεύγουν από τη γη τη μέρα των Φώτων, 
μετά που ο ιερέας έμπαινε στα σπίτια για 
να καλαντίσει. Την ίδια μέρα, οι νοικοκυρές 
έφτιαχναν «ξεροτήγανα», τα οποία έψηναν 
στο λίπος του χοίρου και μερικά από αυτά τα 
έριχναν στο δώμα του σπιτιού τους μαζί με 
κομματάκια από λουκάνικο, τραγουδώντας 
«Τιτσί τιτσί λουκάνικο, κομμάτι ξεροτήανο, 
να φάτε τζαι να φύετε». Επιστρέφοντας 
κάτω από τη γη οι καλικάντζαροι βλέπουν 
ότι ο κορμός του δέντρου είχε θρέψει και 
αρχίζουν από την αρχή να πριονίζουν μέχρι 
το επόμενο δωδεκαήμερο».

Χριστούγεννα στο χωριό τη δεκαετία του 60΄
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Αλεξανδρινό: ”Δώρο στο Χριστό”

Εδώ και πολλά χρόνια ο κόσμος 
γιόρταζε τα Χριστούγεννα με 
περισσότερη κατάνυξη.

Σ’ ένα μακρινό χωριό, λοιπόν, ο παπάς 
έκανε κάθε χρόνο μια φάτνη στη μέση 
της εκκλησίας, την παραμονή των 
Χριστουγέννων.

Οι κάτοικοι πήγαιναν πρώτα πρώτα 
στην εκκλησία, για ν’ ακούσουν τη θεία 
λειτουργία, γονάτιζαν κι άναβαν το κεράκι 
τους μπροστά στη φάτνη. Κάθε κεράκι 
έπρεπε να σβήσει από μόνο του, λιώνοντας 

σιγά σιγά, γι’ αυτό γύρω από τη φάτνη 
ήταν αμέτρητα κεράκια, όσα και οι πιστοί, 
κι η εκκλησία λαμποκοπούσε κι έφεγγε 
σαν να ήταν ο ήλιος μέσα της. Όταν η 
λειτουργία τελείωνε, ο κόσμος πήγαινε στα 
γύρω κεντράκια, για να φάει και να πιει, να 
γλεντήσει τη χαρά του για τη γέννηση του 
Χριστού.

Οι χωριανοί άρχιζαν τις προετοιμασίες για 
τα Χριστούγεννα εβδομάδες πριν.
Οι νοικοκυρές έψηναν κουλούρια, πίτες και 
γλυκά κι οι άντρες έβαφαν την πλατεία του 
χωριού, την εκκλησία και τα σπίτια τους. Ο 
παπάς με τα παιδιά του σχολείου και τους 
δασκάλους σκάλιζε τα ζώα της φάτνης στο 
ξύλο, τους τρεις μάγους, τους βοσκούς, το 
αστέρι, την Παναγία και το Χριστό.
Το βράδυ της παραμονής όλα ήταν 
έτοιμα κι οι άνθρωποι ντυμένοι τα καλά 
τους πήγαιναν στην εκκλησιά κι άφηναν 
μπροστά στη φάτνη ένα δώρο για το 
Χριστό, ό,τι μπορούσε ο καθένας.

Η Μαρία, που ήταν έξι χρονών, πήγαινε 
κι αυτή κάθε χρόνο με τους γονείς της 

στην εκκλησία κρατώντας το καλαθάκι 
με τα κουλούρια που είχε φτιάξει για το 
νεογέννητο Χριστό. Εκείνο το χρόνο, όμως, 
η μητέρα της αρρώστησε, κι ο πατέρας 
της ταξίδεψε σε μια μεγάλη πόλη για να 
βρει δουλειά και να τα βγάλει πέρα με τα 
φάρμακα και τα άλλα έξοδα. Ούτε δραχμή 
δεν τους περίσσευε, για ν’ αγοράσουν δώρο 
στο Χριστό.
Πώς να πάει στην εκκλησία η Μαρία με 
άδεια χέρια;

Την ώρα που χτύπησαν οι καμπάνες, η 
Μαρία μπήκε δειλά δειλά στην εκκλησία 

και κρύφτηκε πίσω από μια κολόνα. Δεν 
ήθελε να τη δει κανείς με τα χέρια αδειανά.
Οι άλλοι προσκυνούσαν το Χριστό, άναβαν 
το κεράκι τους και
του πρόσφεραν το δώρο τους.
Εκείνη γονάτισε κοιτάζοντας τη φάτνη από 
μακριά και ψιθύρισε:
– Αχ, Παναγίτσα μου, φέτος δε θα έρθω στη 
λειτουργία. Δεν έχω να χαρίσω τίποτε στο 
παιδί σου που γεννήθηκε. Η μητέρα μου 
αρρώστησε. Δεν έχουμε καθόλου χρήματα. 
Θα το εξηγήσεις στο Χριστό γιατί δεν του 
έφερα δώρο;

Ο κόσμος είχε αρχίσει να ψάλλει μαζί με 
τον παπά το «Χριστός γεννάται σήμερον».
Δεν είχε κάνει ούτε τρία βήματα, όταν 
άκουσε πίσω της μια φωνή να τη ρωτάει:
– Γιατί κλαις, κοριτσάκι μου, μια τέτοια 
χαρούμενη μέρα;
Ήταν μια γριούλα με γλυκό πρόσωπο και 
μάτια γεμάτα καλοσύνη.
– Κλαίω, γιαγιάκα, γιατί δε μου περισσεύει 
ούτε μια δεκάρα,
για ν’ αγοράσω ένα δώρο στο Χριστό.
– Γι’ αυτό κλαις, Μαρία; Ο Χριστός 

ευχαριστιέται και μόνο που τον σκέφτεσαι.
Και μόνο που τον αγαπάς. Να, κοίταξε 
εκείνον το θάμνο με τα πράσινα φύλλα.
Γιατί δεν κόβεις ένα μπουκέτο να του το 
πας;

Το κορίτσι σταμάτησε τα κλάματα, έσκυψε, 
κι άρχισε να κόβει ένα μπουκέτο από 
κλαδιά. Έκοψε αρκετά, ώσπου η αγκαλιά 
της δε χωρούσε πια άλλα.
– Φτάνουν αυτά, γιαγιάκα; ρώτησε τη 
γριούλα κοιτάζοντας πίσω της,
αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί.
Η Μαρία με τα κλαδιά στην αγκαλιά 
της προχώρησε θαρρετά και μπήκε στην 
εκκλησία μ’ ένα χαμόγελο αγαλλίασης. Όλα 
έλαμπαν στο φως των κεριών. Ο κόσμος 
έψελνε με κατάνυξη. Περπάτησε πάνω στο 
κόκκινο χαλί που απλωνόταν μπροστά στη 
φάτνη κι απόθεσε το δώρο της.
– Κοιτάτε αυτό το κοριτσάκι, είπε 
χαμηλόφωνα μια γυναίκα.
Φέρνει κλαδιά από θάμνους στο Χριστό. 
Και μη χειρότερα.

Όταν τελείωσε το τροπάριο ακούστηκαν 
ψίθυροι στην εκκλησία.
– Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα κλαδιά των 
θάμνων!
Η Μαρία ήταν ακόμα γονατιστή με 
σταυρωμένα τα χέρια της. Ακούγοντας 
τις φωνές, σήκωσε το κεφάλι της 
τρομοκρατημένη και είδε τα κλαδιά, τα 
δικά της κλαδιά, να έχουν ανθίσει και 
να έχουν βγάλει κάτι όμορφα κόκκινα 
λουλούδια που έμοιαζαν με αστέρια.
– Μα τι έγινε;
– Θαύμα!
– Ήτανε θάμνοι κι έβγαλαν λουλούδια!
Ο παπάς και το πλήθος γονάτισαν μπροστά 
στη φάτνη,
δοξολογώντας το Χριστό γι’ αυτό το 
ανεξήγητο φαινόμενο.

Η γριούλα – ποια να ‘ταν άραγε; – είχε 
δίκιο. Το δώρο που δίνεται από την καρδιά 
είναι το πιο αξιόλογο δώρο. Τα φτωχά 
κλαδάκια ήταν το πιο σημαντικό δώρο που 
είχε πάρει ο Χριστός εκείνη τη μέρα…
Από τότε, κάθε χρόνο, τις μέρες των 
Χριστουγέννων, αυτοί οι θάμνοι ανθίζουν 
με τα αμέτρητα κόκκινα αστράκια τους, κι ο 
κόσμος τα ονομάζει
«λουλούδια των Χριστουγέννων».
Από το μακρινό εκείνο χωριό έφτασαν και 
στην πατρίδα μας κι ο κόσμος τα ονόμασε 
«Άστρα του Χριστού».

Το λουλούδι λέγεται αλεξανδρινό.
Ανθίζει Δεκέμβριο με Ιανουάριο και η 
ανθοφορία του διαρκεί 6 – 8 εβδομάδες.
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Να ‘μουν
του σταύλου 
έν' άχυρο

Να ‘μουν του σταύλου έν' άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π' άνοιγ' ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.

Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του,
το στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπό του.

Να λάμψω από τη λάμψη του κι' εγώ σαν διαμαντάκι
κι' από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι.

Να μοσκοβοληθώ κι' εγώ από την ευωδία,
που άναψε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία.

Να ‘μουν του σταύλου ένα άχυρο ένα φτωχό κομμάτι
την ώρα π' άνοιγ' ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.

(Κωστής Παλαμάς)
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Οι γιορτινές μέρες που περνάμε, 
γιομάτες από χαρές και 
συγκινήσεις, τα Χριστούγεννα, 
Πρωτοχρονιά και Φώτων, το 

Δωδεκαήμερο, που ιδιαίτερα ο μικρόκοσμός 
μας το προσμένει με ανείπωτη χαρά, είναι 
συνέχεια από μια αρχαία ελληνική γιορτή και 
παράδοση.
Μια γιορτή που παρέλαβε από την 
ειδωλολατρία ο χριστιανισμός και με μερικές 
μεταλλαγές τη θέσπισε δική του, και από τις 
πιο χαρωπές. Το έθιμο κι’ η συνήθεια των 
παιδιών της γειτονιάς να γυρνούν αυτές 
τις μέρες από σπίτι σε σπίτι, κρατώντας 
στολισμένο ένα χριστόδεντρο, να το 
περιφέρουν στους δρόμους και να χτυπούν 
τις πόρτες μας λέγοντας το κλασικό «Να 
τα πούμε;», είναι κι’ αυτό ένα πανάρχαιο 
αθηναϊκό έθιμο. Ήταν μια γιορτή που 
θέσπισαν οι πρόγονοί μας πριν από τρεις 
χιλιάδες χρόνια, από την εποχή του Θησέως, 
όταν γύρισε από την Κρήτη.
Oι Αθηναίοι, για την ευτυχή πραγματοποίηση 
του σκοπού και της αποστολής του, 
γιόρταζαν στη μνήμη του ήρωα το πανηγύρι 
του «Πυανεψιώνος» (λέξη σύνθετη από 
τα πύανα και το ρήμα έπτω – έψω). Στις 
μέρες αυτές έκαναν ένα είδος Σαρακοστής, 
νήστευαν κι’ έπιναν μόνο ζουμί από κουκιά.
O Πλούταρχος μας λέγει: «”Πυανέψια”, 
εορτή Αθήνησιν, είρηται δε ποάσων κυάμων 
επιμπλανται, και άγεται πυανεψιώνος 
εβδόμη» Δεν μπορούμε να πούμε, βέβαια, 
πως συνέπιπταν αυτές οι γιορτές των 
αρχαίων με το Δωδεκαήμερό μας. Τις 
γιόρταζαν σαράντα μέρες πριν, δηλαδή στα 
μέσα Νοεμβρίου. Γιορτή όχι μόνον για τον 
Θησέα αλλά και προς τιμήν των τοπικών 
θεών, Αθηνάς, Δήμητρας και Απόλλωνα.

Από την Αρχαιότητα       
στο Βυζάντιο

Όπως και τώρα έτσι και τότες τα παιδιά 
της γειτονιάς σχημάτιζαν μικρές ομάδες, 
πήγαιναν στον κάμπο της Αττικής κι’ έκοβαν 
μια μεγάλη κλάρα από ελιά ή από δάφνη, τη 
στόλιζαν με χρωματιστά μαλλιά και καρπούς 
της εποχής κι’ έβγαιναν μ’ αυτή στους 
δρόμους και τραγουδούσαν τα «καλήμερά» 
τους, δηλαδή την «Ειρεσυώνη», όπως την 
έλεγαν. O Πλούταρχος μας απαθανάτισε και 
το τραγούδι τους: «Ειρεσυώνη σύκα φέρει 
και πίονας άρτους, και μέλι εν κοτύλη και 
έλαιον αναφήσασθαι, και κύλικ’ ευζωρον, 
ως αν μεθύσασα καθείδη». Η ελιά και τα 
παιδιά με το τραγούδι συγκινούσαν τους 
νοικοκυραίους, έδιναν μικρό φιλοδώρημα 
στην ομάδα κι’ έκοβαν από την κλάρα ένα 
κλαρί να το κρεμάσουν στην ξώπορτά τους 
για το καλό και για γούρι...
Ερχόμαστε στη βυζαντινή εποχή, που το 
Δωδεκαήμερο το γιόρταζαν σαν συνέχεια των 
ελληνορωμαϊκών «Κρόνια» και «Σατούρνια» 
και τα ωνόμαζαν «Βοτά». Ήταν μια σειρά 
από ανάμεικτες θρησκευτικές και λαϊκές 
γιορτές, που κατέληγαν σε μεγάλο γλέντι 
και παρατράγουδα. Αυτό το συμπεραίνουμε 
από το χρονικόν της εποχής, που μας λέγει 
«εν κώμοις, μέθοις και ασέλγειαν», ένα είδος 
δικής μας αποκρηάς. Επί της εποχής των 
Παλαιολόγων το Δωδεκαήμερο μεταπήδησε 
στις μέρες που το γιορτάζουμε. Σ’ όλη τη 
βυζαντινή περίοδο ο λαός κρατούσε το 

αρχαίο ελληνικό έθιμο και στόλιζε στις μέρες 
του Δωδεκαήμερου τα σπίτια του με κλαδιά 
από ελιά και δάφνη. Ως την εποχή μας ακόμη 
το έθιμο του στολισμού εξακολουθούσε στον 
Πόντο. Oι Πόντιοι ως τις αρχές του αιώνα 
μας στόλιζαν έξω τα σπίτια τους με κλαριά 
από ελιά και δάφνη.

Στην Τουρκοκρατία

Ας πούμε τώρα για το κύριο θέμα μας, 
δηλαδή πώς περνούσαν οι Αθηναίοι επί 

Τουρκοκρατίας τις χριστουγεννιάτικές 
τους μέρες. Μια εβδομάδα προ των 
Χριστουγέννων άρχιζαν οι προετοιμασίες για 
τις γιορτές. Η ψυχοκόρη με τις δουλεύτρες 
των αρχοντικών σπιτιών, που ’σαν τα 
περισότερα διώροφα, καθάριζαν το ανώγι 
και το κατώγι, να λάμπουν στις γιορτινές 
μέρες. Σ’ όλα τ’ άλλα σπίτια νοικοκυραίων 
παζαριτών και επτάρηδων φρόντιζε η 
νοικοκυρά να ’ναι καθαρό για το καλό του 
χρόνου. Το κρατούσαν παράδοση από την 
αρχαία εποχή.

Oι πήττες

Μετά ετοίμαζαν τα χριστουγεννιάτικα γλυκά. 
Η νοικοκυρά με τη βοήθεια των κοριτσιών 
έπλαθαν το φύλλο για τις περίφημες 
αθηναϊκές πήττες. Όλα τα γλυκά και οι 
πήττες δεν ήσαν παρά οι πατροπαράδοτοι 
πλακούντες. Στην κατασκευή των πρώτευε 
η μαστοράδα των νοικοκυρών, που οι κόρες 
και ψυχοκόρες την παρακολουθούσαν με 
θρησκευτική ευλάβεια.
Ιδίως στ’ άπλωμα του φύλλου και στη 
σύνθεσή του. Σ’ όλα τ’ αθηναϊκά γλυκά 
συμμετείχε ο ανθόκηπος του κάθε σπιτιού. 
Κατά διάφορες εποχές οι κόρες μάζευαν 
τον ανθό, τον συσκεύαζαν σε μπουκάλια, 
τα ’βαζαν να ηλιαστούν και με τη βοήθεια 
του ήλιου κατασκεύαζαν διάφορα ανθόνερα 
και ροδοστάγματα, για ν’ αρωματίζουν 
και να ραντίζουν τα γλυκά και τις πήττες. 
Ήσαν δε διαφόρων ειδών: οι φυλλόπηττες 
(τα σημερινά μπουρέκια), καρυδόπηττες 
(μπακλαβάδες), αμυγδαλόπηττες (είδος 
μεγάλου κουραμπιέ με φύλλα).

Τα «φοινίκια» και η 
μελισησαμόπηττα

Εκτός από τις πήττες κατασκεύαζαν και τα 
πανάρχαια «φοινίκια» ή «κάλανδα». Αυτό 

το κατασκεύασμα ήταν από μέλι, καρύδια 
και αλευρωμένη ζάχαρη, που με το ψήσιμο 
γινόταν καραμελέ, το πλάταιναν σε μικρά 
τεμάχια και το σκέπαζαν από τις δυο μεριές με 
φύλλο δάφνης. Το πιο αρχαίο όμως γλύκισμα 
που κατασκεύαζαν ήταν η μελισησαμόπηττα 
(ο σήμαμος πλακούς), δηλαδή σαν το 
σημερινό της κακής συμφοράς παστέλλι. O 
σήσαμος πλακούς είχε ιδιαίτερη εκτίμηση 
στους αρχαίους και παλιούς Αθηναίους. 
Ήταν το γλυκό που έπρεπε να τρώγουν οι 
νεόνυμφοι.

Στην αρχαία μάλιστα εποχή, όταν οι 
Αθηναίοι επρόκειτο να μυηθούν στα 
Ελευσίνια Μυστήρια, έκαναν δυο τρεις 
εβδομάδες σαρακοστή και δεν έτρωγαν άλλο 
από σησαμοπλακούντα. Το συσκεύασμα 
αυτό το θεωρούσαν ότι προετοίμαζε τον 
οργανισμό για τη μύηση των Ελευσινίων! 
Τ’ αρχοντόσπιτα κατασκεύαζαν σ’ όλες τις 
εποχές διάφορα γλυκά, γιατί είχαν συχνές 
επισκέψεις Τούρκων επισήμων και ξένων. 
Στις γιορτινές μέρες κάθε αθηναϊκό σπίτι 
έπρεπε να κάμει ένα τουλάχιστον γλύκισμα. 
Επίσης, και ο πιο φτωχός γυρνούσε στο σπίτι 
του με το δισάκι του γιομάτο από υλικά και 
τρόφιμα. Κι’ αν ήταν θεόπτωχος, πάλι γέμιζε 
το δισάκι του από πέτρες για το μάτι του 
σουμπλιαστή (γείτονα). Όσο φτωχοί κι’ αν 
ήσαν οι Αθηναίοι, ήσαν περήφανοι, ποτές 
δεν ζητούσαν, απόφευγαν ακόμα τον οίχτο 
και τα σκώμματα του κόσμου και ιδίως 
των γειτόνων. Μας άφησαν, άλλωστε, κι’ 
ένα γνωμικό, που μας λέγει «μέσα σ’ άδεια 
δισάκια τέτοιες μέρες μπαίνει ο Σατανάς».
Στας Αθήνας επί Τουρκοκρατίας δεν 
έλεγαν τα παιδιά τα Κάλανδα, όπως 
στον αρχαίο καιρό ή κι’ όπως σήμερα. Τα 
τραγουδούσαν άνδρες μεγάλοι κι’ εργατικοί, 
οι νερουλάδες…Oι άνδρες πάλι δεν τα 
’λεγαν την ημέρα, αλλά κατά το σούρουπο. 
Ακόμα, αντί για χριστόδεντρο κρατούσαν 
ένα μεγάλο μήλο ή πορτοκάλι κι’ από ένα 
δισάκι ο καθένας.
Ως αμοιβή δεχόντουσαν μικρό νόμισμα, 
που το κάρφωναν στα μήλα, ή άλλο 
φιλοδώρημα, που γέμιζαν τα δισάκια τους. 
Τα τραγούδια και τα Κάλανδά άρχιζαν 
πάντοτε : «Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, 
πρώτη γιορτή του χρόνου, όπου γεννήθη ο 
Χριστός να σώσει τους ανθρώπους». Με τον 
ίδιο τόνο εξακολουθούσαν το τραγούδι τους 
σε διάφορα αυτοσύνθετα, ανάλογα με το 
σπίτι, τη θέση και τη διάθεση του νοικοκύρη, 
δηλαδή κολακευτικά ή σκωπτικά

Ανήμερα στις εκκλησιές

Ανήμερα των Χριστουγέννων, πριν 
ακόμα ξημερώσει κι’ από τα χαράματα, 
ετοιμαζόντουσαν οι Αθηναίοι για την 
εκκλησιά. Σαν μοιρολάτρες που ’σαν, κι’ 
αυτό από παράδοση, το ’χαν για κακό και 
γρουσουζιά γιορτινές μέρες να μην πάνε 
στολισμένοι στον ναό του Θεού. Μας 
άφησαν κι’ ένα γνωμικό που ’λεγε: «Στην 
εκκλησιά σαν δεν πας στολισμένος, σε λίγο 
θα σε πάν’ εκεί στα χέρια».
Αυτό το πρωινό ξεσήκωμα είχε και δυο 
σοβαρούς λόγους. O πρώτος ήταν πως οι 
γυναίκες έπρεπε να πάνε και να γυρίσουν 
από την εκκλησιά πριν αρχίσει στα σοκάκια η 
κυκλοφορία των Τούρκων και των Αγάδων, 
γιατί ήσαν με τα γιορτινά τους και θα 
προκαλούσε το ενδιαφέρον και την προσοχή 
τους. O δεύτερος λόγος ήταν ότι οι παπάδες 
ήσαν λιγοστοί κι’ έπρεπε να πάνε και να 
λειτουργήσουν και στα Ευκτήρια (ιδιωτικές 
μικρές εκκλησιές των αρχόντων).
Oι εκκλησιές στην εποχή της Τουρκοκρατίας 
δεν είχαν καμπάνες· τις απαγόρευαν 
οι Τούρκοι για πολλούς και διαφόρους 
λόγους. Τον ρόλο της καμπάνας έκαναν οι 
’κλησάρισες. Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, 
χτυπούσαν τις πόρτες και φώναζαν: «Αφέντη, 
κόπιασε, αρχίζει η Λειτουργία». Κατ’ 
εξαίρεση, σήμαντρα είχε μόνο η εκκλησιά του 
Παναγίου Τάφου, όχι βέβαια καμπάνες αλλά 
δυο πλατειά ξύλα, που μ’ ένα χοντρό σχοινί 
χτυπούσε το ένα τ’ άλλο, για να τ’ ακούν οι 
χριστιανοί και να προσέρχονται.
Πριν μάλιστα από την απελευθέρωση, 
λειτουργούσε ένας περίφημος παπάς 
Σιναΐτης, που τον λέγανε Ιγνάτιο. Στις 
γιορτές και τις Κυριακές ποθούσε ο ίδιος 
να χτυπά τα ξύλα. Ήταν ακόμα και πολύ 
χεροδύναμος, ώστε το χτύπημά του 
αναστάτωνε τον γύρω κόσμο. Οι σκωπτικοί 
Αθηναίοι δεν άργησαν να του βγάλουν 
παρατσούκλι, κι’ έγινε πια γνωστός στην 
Αθήνα ως «Παπατακστούκας».

Οι επισκέψεις στον 
Μουσαφίρ-οντά

Μετά τη Λειτουργία ο Άρχων ή κι’ ο 
νοικοκύρης πρόσμενε τις επισκέψεις του στον 
Μουσαφίρ-οντά του, που ο ψυχογυιός κι’ η 
ψυχοκόρη πρόσφεραν τα χριστουγεννιάτικα 
γλυκά. Oι επισκέπτες ήσαν συγγενείς, φίλοι, 
οι προεστώτες των γύρω χωριών και πολλές 
φορές Τούρκοι αγάδες. Η κυρά πάλι του 
σπιτιού φρόντιζε να στέλνει με τις δουλεύτρες 
της, σε συγγενικά και φιλικά σπίτια, ένα μέρος 
απ’ τα γλυκά της, ιδίως στα μαυροφορεμένα 
σπίτια, που τέτοιες μέρες δεν βάζανε ζάχαρη 
στο σπίτι, γιατί «με το γλυκό φαρμάκωναν 
την ψυχή του μακαρίτη, που πριν από τρία 
χρόνια βρισκόταν ολόγυρά τους». Επίσης, 
μέρος από τα γλυκά έστελναν στις εκκλησιές 
για τους φτωχούς της ενορίας.
Oι διασκεδάσεις των Αθηναίων σ’ όλο το 
Δωδεκαήμερο είχαν την ελληνική τους 
παράδοση, σε αγώνες, χορούς, άσματα 
και διάφορα παιχνίδια, παρμένα από την 
αρχαία εποχή. Από παράδοση ακόμα ήσαν 
πολύ φιλόθρησκοι. Προ του γεύματος ο 
νοικοκύρης με όλα τα μέλη της οικογενείας 
του έψελναν «η γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός 
ημών», καθώς και άλλα τροπάρια της ημέρας.

Χριστούγεννα και Παράδοση
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Χριστούγεννα
Το σήμαντρο της εκκλησιάς αχολογά με χάρη
καλώντας τους χριστιανούς για τον εσπερινό
και μια κοπέλα λιγερή με πρόσωπο φεγγάρι

σκουπίζ’ απ’ τα ματάκια της το δάκρυ το στερνό.
Παιδόπουλα με όργανα τις γειτονιές γυρίζουν

“Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη...”
χίλιες γλυκές ανάμνησες στη σκέψη φτερουγίζουν,
κι απ’ το ποτήρι της χαράς θε να μεθύσουν όλοι.

Κι η κόρη μπρος στην Παναγιά, παρακαλώντας λέει:
-Δέσποινα Συ, Καλή Κυρά, λυπήσου με, Παρθένα,
δως τη χαρά σε μια καρδιά που μέρα νύχτα κλαίει

και τον λεβέντη π’ αγαπώ, αχ φέρτονε σε μένα!

Η Οικουμένη προσκυνά, Χριστούλη μου, μ’ ελπίδα
την Φάτνη που γεννήθηκες, η φύση εορτάζει

οι ταπεινοί προσμένουνε μια σπλαχνική αχτίδα
και μόνο στην καρδούλα μου ριζώνει το μαράζι.

Κι ενώ σωριάζεται στη γη η κόρη πικραμένη
τα δάκρυα ποτίζουνε τα ροδομάγουλά της.

Μα, να! Η πόρτα διάπλατη, χωρίς να το προσμένει
και σε λιγάκι βρίσκεται ο νιος στην αγκαλιά της.

(Λέων. Συμεωνίδης)

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

FLORIDA
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
& ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2018

940 PAPE AVENUE || 416.422.2567
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Αποτελεί παλαιοχριστιανική 
παράδοση η παρουσία των 
φωτοφόρων παραδεισιακών 
δένδρων, δηλαδή δένδρων 

στον χώρο του Ιερού Βήματος το οποίο 
συμβολίζει τον παράδεισο. Ήδη τον 6ο 
αιώνα ο Ρωμανός ο μελωδός στο περίφημο 
Κοντάκιό του «Η Παρθένος σήμερον» 
προτρέπει τους πιστούς: «δεύτε λάβωμεν 
τα του παραδείσου εντός του σπηλαίου». 
(Δηλαδή ελάτε να πάρουμε μέσα από το 
σπήλαιο της Βηθλεέμ ό,τι ανήκει στον 
παράδεισο). Αλλά μέσα στο σπήλαιο, τον 
παράδεισο ορίζει το «ξύλον της ζωής» 
που είναι ο Χριστός. Έτσι ερχόμαστε στη 
σύνδεση του «ξύλου (=δένδρου) της ζωής» 
με την λατρεία και την όλη πανήγυρη των 
Χριστουγέννων. Πράγματι σε ένα προεόρτιο 
τροπάριο που αρχίζει με την λειτουργική 
προτροπή: «Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ήνοικται 
πάσιν η Εδέμ», παρέχεται η βεβαίωση: 
«ότι το ξύλον της ζωής εν τω σπηλαίω 
εξήνθησεν εκ της Παρθένου» και ότι 
«παράδεισος (και γαρ) η εκείνης γαστήρ 
... εν ω το θείον φυτόν ...» (φυσικά ο 
Χριστός). Αλλά και μια Καταβασία των 
Χριστουγέννων, Κοσμά του μελωδού 
(ωδή δ́ , ειρμός) εμφανίζει τον Χριστό 
ως «... άνθος (το οποίο) εκ της Παρθένου 

ανεβλάστησεν». Βλέπουμε λοιπόν ότι 
παλαιότατα τα Χριστούγεννα συνδέονται 
με το δένδρο – σύμβολο του Χριστού, αφού 
αυτός είναι το δένδρο που «εν τω σπηλαίω 
εξήνθησεν εκ της Παρθένου». Αλλά και το 
πρώτο ιδιόμελο του Μεγάλου Εσπερινού 
της 25ης Δεκεμβρίου βεβαιώνει ότι, με την 
Γέννηση του Χριστού «και τα Χερουβείμ 
παραχωρεί του ξύλου της ζωής». Σύνδεση 
λοιπόν και εδώ των Χριστουγέννων με το 
δένδρο – ως ξύλο της ζωής (=με τον Χριστό). 
(Ως εκ περισσού σημειώνουμε ακόμη 
ότι και στην απεικόνιση της «Ρίζας του 
Ιεσσαί» συναντούμε, ως παραλλαγή, την 
παράσταση της Γέννησης του Χριστού στην 
κορυφή του γενεαλογικού δένδρου).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην 
εικονογραφία της Γεννήσεως συναντούμε, 
καμιά φορά, πλάι στην Θεοτόκο με το θείο 
Βρέφος και ένα δένδρο.

Αλλά με τον Χριστό και την Γέννησή Του 
συνδέουν το δένδρο και ορισμένα παλαιά 
κάλανδα. Εδώ έχουμε όχι την λόγια 
αλλά την λαϊκή πίστη στο γεγονός, όχι 
στίχους της θεολογίας των μελωδών, ή 
συμβολισμούς της εικονογραφίας, αλλά 
της βιωματικής των απλών ορθοδόξων. Τα 
κάλανδα αυτά ακούονταν στην Καππαδοκία 
και στην Κρήτη, αλλά και στους Αγίους 
Τόπους: «κει που γεννήθηκε ο Χριστός, 
χρυσό δενδρίν εβγήκε...».
Τι φυσικότερον λοιπόν, ύστερα από αυτό, να 
συνδέσει η Ορθόδοξη Ανατολή το δένδρο με 
τα Χριστούγεννα; Μετά την εικονογραφία 
έρχεται και η λαική ποίηση, με το βίωμα 
της, να υποδείξει το ίδιο πράγμα.
Θεωρώ πολύ πιθανόν ότι από την ορθόδοξη 
παράδοση – σε συσχέτιση με τα πάρα 
πάνω – κατάγεται και η χρήση από τους 
Δυτικούς του όρου «Παράδεισος» (Paradeis) 
στο τελετουργικό μεσαιωνικό «μυστήριο 
της Γεννήσεως», όρου του οποίου τον 
απόηχο βεβαιωνόμαστε μέχρι τα τελευταία 
χρόνια (περιοχή των Άλπεων). Ειδικώς 
όμως στη νότια Γερμανία και σήμερα 
ονομάζεται «παράδεισος» το διακοσμημένο 
με φώτα κ.λ.π. δένδρο. Αλλά και κάτι επί 
πλέον. Στη Δύση τονίστηκε ο θρύλος ο 
οποίος συνέδεσε το «ξύλο της ζωής» της 

Παλαιάς Διαθήκης (Γεν. 2,1) με το ξύλο 
από το οποίο κατασκεύασαν τον Σταυρό 
του Ιησού. Έτσι έδωσαν μάλιστα και 
λειτουργικό, ευχαριστιακό χαρακτήρα 
στο χριστουγεννιάτικο δένδρο. Αυτό 
αποδεικνύεται και από τις όστιες (oblaten) 
που κρεμούσαν στη Δύση στο δένδρο, και 
οι οποίες αργότερα (όταν το δένδρο έγινε 
πανηγυρικό, διακοσμητικό στοιχείο των 
Χριστουγέννων) αντικαταστάθηκαν με 
μικρά αρτοποιητικά προϊόντα και, τέλος, με 
γλυκίσματα, είδος μπισκότων (τα λεγόμενα 
γερμ. spekulazius). Ενδιαφέρον είναι να 
σημειωθεί εδώ ότι αυτά υπενθυμίζουν 
τα αρχαία «πέμματα» από γλυκιά ζύμη 
(ανάλογα με τα σημερινά παξιμαδάκια) 
τα οποία οι αρχαίοι έλληνες πρόσφεραν 
στους βωμούς των θεών, όπως αναφέρουν, 
π.χ. ο Πλάτων και ο Παυσανίας. Άρα 
αυτή η αρχαία παράδοση επεβίωσε στα 

παρόμοια «πλακούντια» που κρεμούν 
στην Δύση πολλές φορές ακόμη σήμερα 
στα χριστουγεννιάτικα δένδρα. Αλλά το 
νόημα του Πάθους οι δυτικοί έδωκαν και 
σε καρπούς που κρεμούσαν στο δένδρο, 
κυρίως στα μήλα. Οι καρποί οδηγούσαν στο 
ξύλο του Σταυρού, που ως πολύτιμο καρπό 
δέχτηκε και προσφέρει τον «επ’ αυτού 
προσπαγέντα» Σωτήρα. Ευνόητο ότι και τα 
μήλα και τα παρόμοια, με την παρόδο του 
χρόνου, έχασαν την αρχική σημασία τους 
και έγιναν οι χρυσομένες κουκουνάρες ή 
τα καρύδια και, τέλος, τα σημερινά γυάλινα 
ή πλαστικά σφαιροειδή πολύχρωμα που 
διακοσμούν το σχετικό δένδρο.
Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε και μία 
άλλη αντιμετώπισή του. Την αρνητική. 
Δηλαδή, παρά την ορθή θεώρησή του 
ως συμβόλου (του Χριστού) από τους 
Χριστιανούς, από τα πρώτα χριστιανικά 
χρόνια ακούσθηκαν φωνές εναντίον της 
λατρευτικής προσέγγισης κάθε ιερού 
δένδρου. Έτσι αρνητική στάση τηρούν 
εκκλησιαστικοί παράγοντες Ανατολής και 
Δύσης, επειδή φαίνεται η παληά παράδοση 
της γενικότερης δενδρολατρίας είχε 
οδηγήσει στην δεισιδαιμονική εκτίμηση 
των ιερών δένδρων. Παληές δοξασίες στην 
Ανατολή και στην Δύση, ήθελαν ορισμένα 
δένδρα ως ενδιαιτήματα θεών και οι ρίζες 
αυτών των αντιλήψεων έμεινα και στα 
χριστιανικά χρόνια. Έτσι, οι λιγότερο 
εδραιωμένοι στην χριστιανική πίστη και 
στερημένοι σε πνευματική καλλιέργεια 
από τον λαό, εξακολουθούσαν να τα 
βλέπουν ως κατοικητήρια πνευμάτων 
(που έπρεπε να τα εξευμενίσουν) ή ως 
φορείς επιβλαβούς μαγείας που έπρεπε 
να την εξουδετερώσουν. Γι’ αυτό π.χ. ο 
Ιουστίνος (2ος αι. μ.Χ.) στην «Απολογία» 
του αντιπαραβάλλει αυτούς που 
πιστεύουν στον Χριστό προς τους «δένδρα 
σεβομένους». Κυρίως ο διάκοσμος των 
δένδρων θεωρήθηκε ύποπτος από μέρους 
της Εκκλησίας επειδή πιστεύθηκε ότι δεν 
αφορά απλώς στην χαρμόσυνη εμφάνιση 
του δένδρου, αλλά ότι αναφέρεται στο 
περιεχόμενό του, στον θεό ή στον δαίμονα 
που κρύβεται μέσα του... Γι’ αυτό τον λόγο 
και ο Θεοδοσιανός Κώδικας απαγόρευε 
την διακόσμηση αυτών των δένδρων με 
ταινίες και στέμματα, ενώ συγγραφείς 
στη Δύση θεωρούσαν ειδωλολατρικό 
το άναμμα κεριών κοντά στο δένδρο ή 
προσκολλημένων στα κλαδιά του. Αλλά και 
ο πάπας Γρηγόριος ο μέγας (ο λεγόμενος 
Διάλογος) τον 6ο αι. απαγόρευε τις 
σχετικές εκδηλώσεις ως ειδωλολατρικές. 
Παρά ταύτα όμως, το γνήσιο νόημα 
του δένδρου ως συμβόλου του Χριστού 
(δένδρου ζωής) ήταν ισχυρότερο και, 
με την όλη ευχάριστη ατμόσφαιρα που 
δημιουργεί (χρωματίζοντας και αισθητικά 
την λαμπρότητα των χριστουγεννιάτικων 
εορτών) και, ασφαλώς, με την σύν τω 
χρόνω διαφώτιση των λαών, επεβλήθηκε 
και επεκράτησε.
Από όλα τα δένδρα που ευδοκιμούν σε 
ποικιλίες στα μεγάλα δάση του βορρά 
ξεχώρισαν το έλατο (ελάτη). Πρόκειται 
γιά το είδος του κτενοειδούς ελάτου 
(Abias pectinata) με το αργυρόγκριζο ή 
σκούρο γκριζοπράσινο φύλλωμα που 

είναι ιθαγενές στην Ευρώπη και μάλιστα 
στις Άλπεις. Αιωνόβιο αυτό το δένδρο, με 
τον κορμό του ίσιο, και με μεγάλο ύψος, 
πράσινο το καλοκαίρι και τον χειμώνα, 
έγινε το κατάλληλο εορταστικό δένδρο 
της Πρωτοχρονιάς. Οι ιδιότητές του, 
όπως π.χ. του αλύγιστου κορμού του που 
μεγαλοπρεπώς υπερέχει, της σταθερής 
του αντίστασης στις καιρικές συνθήκες 
και της αμετάβλητης όψης του, έγιναν 
σύμβολα που διδάσκουν το θάρρος και την 
υψηλοφροσύνη, αλλά και που εμπνέουν 
στον καθ’ ένα την ελπίδα γιά κάτι καλύτερο 
στην νέα περίοδο του έτους το οποίο αρχίζει. 
Τί ωραιότερο λοιπόν από το να φέρνουν το 
έλατο στα σπίτια, να το διακοσμούν και να 
το λαμπροφωτίζουν και, ενθουσιασμένοι, να 
τραγουδούν τις «διδακτικές» του ιδιότητες; 
Έτσι γύρω στα μέσα του 16ου αιώνος 
ακούστηκε στη Γερμανία το τραγούδι του: 
«Ώ έλατο, ώ έλατο» (O Tannenbaum...) που 
φέρεται στο όνομα του Ernst Anschutz, αν 
και ο θρύλος επίμονα το θεωρεί σύνθεση 
των ιπποτών.
Γίνεται φανερό από τους στίχους του, 
ότι το ποίημα δεν έχει καμμία σχέση με 
τα Χριστούγεννα, ούτε περιέχει κανένα 
υπαινιγμό γιά την μεγάλη εορτή. Επειδή 
όμως έγινε αντιληπτό στον πολύ κόσμο 
διατηρήθηκε και στις αρχές του 17ου αι. το 
δένδρο απέβαλε την παληά του σημασία και 
έγινε «Χριστουγεννιάτικο» (Christbaum). 
Ακολούθως μεταφράστηκε στις ευρωπαϊκές 
γλώσσες και ακούεται ευχάριστα κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων.
Πρέπει εδώ να προσθέσουμε ότι επειδή στην 
αρχική διάδοση του δένδρου συνέβαλαν οι 
Προτεστάντες, οι οποίοι το πανηγύριζαν 
την παραμονή του Νέου Έτους, γι’ αυτό 
στην αρχή έγινε γνωστό ως δένδρο της 
Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα έγινε και ελληνικό 
τραγούδι (άσχετο βέβαια με το Tannenbaum) 
που πρόβαλε και εξυμνούσε τον διάκοσμό 
του ως σύμβολο της «καλής χρονιάς». Όπως 
βλέπουμε και στο τραγούδι αυτό, ούτε 
υπαινιγμός δεν γίνεται για Χριστούγεννα, 
και ο λόγος ότι το δένδρο μας ήρθε ως 
πρωτοχρονιάτικο. Αλλά επειδή στο μεταξύ, 
στην Ευρώπη, και μάλιστα στον Καθολικό 
κόσμο, έγινε πιά χριστουγεννιάτικο (arbre 
de Noel, Christbaum, Christmas-tree) και 
με αυτή την έννοια διακοσμεί τα σπίτια, 
τα καταστήματα και τις Εκκλησίες κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων, και 
επειδή συνδέθηκε και με την φάτνη της 
Βηθλεέμ (υποσυνείδητη διατήρηση της 
παράδοσης του δεσμού αυτών των δύο), 
γι’ αυτό επεβλήθηκε και στη χώρα μας με 
αυτή την έννοια και χρήση, για όλη την 
χριστουγεννιάτικη περίοδο.
Σε μας όμως – πρέπει πια να δεχτούμε 
– έφθασε συναποκομίζοντας παλαιές 
αναμνήσεις, βιώματα αρχαίων και 
βυζαντινών χρόνων. Δεν ήλθε άγνωστο σε 
άγνωστους, ξένο σε ξένους, αλλά επανήλθε 
στον Ορθόδοξο χώρο μας όπου, πριν από 
αιώνες εξυμνήθη ως σύμβολο του Χριστού 
και του παραδεισιακού κόσμου, -της 
«Εδέμ ήν Βηθλεέμ ήνοιξε» με την Γέννηση 
του Χριστού, όπως θυμίζει ο Ρωμανός 
(Κοντάκιο). Και γιά να μή ξεχαστεί η 
καταγωγή του και η σχέση του με την 
Ορθοδοξία.

Το δένδρο των Χριστουγέννων
του Κωνσταντίνου Δ. Καλοκύρη
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Sincerest thanks to our Donors, Sponsors & 
Members for your continued support and 

wish you all a safe, healthy and happy 
holiday season. 
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