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Τα Χριστούγε ννα 
είναι η μεγαλύτε-
ρη γιορτή της Χρι-
σ τ ια νοσ ύ νης.  Η 
γέννηση του Θε-
ανθρώπου πραγ-

ματοποιήθηκε για την σωτη-
ρία του ανθρώπου. Γίνεται ο 
Θεός Άνθρωπος και καλεί ό-
πως ο όμοιος τον όμοιο, τον 
άνθρωπο να σωθεί, ή, όπως 
γράφεται στο τροπάριο ο Ιη-
σούς Χριστός έγινε ο νέος Α-
δάμ ώστε «την πριν πεσούσαν 
αναστήσων εικόνα» και η Θεο-
τόκος Μαρία γίνεται η νέα Εύα 
επανορθώνοντας την παρακοή 
της Εύας.
Στα ευαγγέλια αναφέρεται η 
απογραφή που έγινε στη Ρω-
μαϊκή Αυτοκρατορία από τον 
Καίσαρα Αύγουστο. Κάθε υπή-
κοος όφειλε να πάει στον τόπο 
καταγωγής του για να απογρα-
φεί, έτσι ο Ιωσήφ ο μνήστωρ 
και η Θεοτόκος Μαρία ξεκίνη-
σαν ταξίδι προς την Βηθλεέμ, 
που ήταν ο τόπος καταγωγής 
τους αφού ανήκαν στη γενιά 
του Δαβίδ. Η καταγωγή του Ιω-
σήφ από τον Δαβίδ περιγράφε-
ται αναλυτικά στην αρχή των 
Ευαγγελίων για να μας δείξει 
άλλο έναν λόγο για τον οποίο 
επελέγει ο Ιωσήφ για να προ-
στατέψει την Θεοτόκο και τον 
Υιό της.
Μετά την απογραφή φτάνει 
ο καιρός να γεννηθεί το Θείο 
Βρέφος, αλλά δεν στάθηκε δυ-
νατό να βρουν άλλο μέρος πα-
ρά την φάτνη για να μείνουν. 
Η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, 
γίνεται η κλίμακα από την ο-
ποία κατεβαίνει ο Θεός στη γη 
όπως γράφουν οι Χαιρετισμοί. 
Ο Ιωσήφ αρχικά ταράζεται, αλ-
λά μαθαίνει για τον Ευαγγε-
λισμό της Θεοτόκου και θαυ-
μάζει τα έργα του Θεού. Αυτά 
τα συναισθήματα του Ιωσήφ 
και η προσωρινή ολιγοπιστία 
του μετά τον Ευαγγελισμό ει-
κονίζονται κάποιες φορές και 
στην εικόνα της Γεννήσεως, 
με τον Ιωσήφ να αντιμετωπί-
ζει τον Πειρασμό, που έχει την 
μορφή ενός γέρου μακριά από 
την φάτνη. Τα τρία αστέρια στο 
πέπλο της Παναγίας, τόσο στη 
Γέννηση όσο και σε άλλες α-
γιογραφίες, συμβολίζουν ότι 
είναι Αειπάρθενος: Παρθένος 
πριν, κατά και μετά τον τόκο. 
Επιπλέον, ο Ιωσήφ Βρυέννιος 
τονίζει ότι η Παναγία τήρησε 
τον εαυτό της καθαρό, κι όλες 
τις δυνάμεις της, ψυχικές και 
σωματικές, καθαρές από ρυ-
παρούς λογισμούς σε όλη της 
την ζωή. Και η Θεοτόκος φέρ-

νει στον κόσμο το θείο βρέφος 
χωρίς ωδίνες, χωρίς πόνους το-
κετού, γεννάει θαυματουργικά 
όπως θαυματουργικά έγινε η 
Σύλληψη – «Χαίρε έμψυχε ναέ 
Θεού, καί πύλη αδιόδευτε, χαί-
ρε άφλεκτε καί πυρίμορφε θρό-
νε, χαίρε Μήτηρ τού Εμμανου-
ήλ, Χριστού τού Θεού ημών». 
Τέλος να σημειώσουμε  την ε-
τυμολογία της λέξης Θεοτό-
κος. Το δεύτερο συνθετικό της 
λέξης Θεοτόκος προέρχεται α-
πό το ρήμα τίκτω που σημαίνει 
γεννώ. Στα αρχαία ελληνικά 
το ρήμα τίκτω χρησιμοποιού-
ταν κυρίως για την μητέρα ενώ 
το γεννώ κυρίως για τον πατέ-
ρα. Η Μαρία λέγεται Θεοτόκος 
επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι 
Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και 
τέλειος Άνθρωπος.
Γεννιέται ο Χριστός και οι άγ-
γελοι υμνούν την θεία γέννη-
ση και, όπως γράφουν οι Χαι-
ρετισμοί, όλοι οι άγγελοι έ-
χουν εκπλαγεί από το θαύμα 
της ενανθρωπήσεως του Θε-
ού, βλέπουν τον απρόσιτο Θεό 
προσιτό σε όλους ως άνθρωπο. 
Οι ποιμένες, οι φτωχοί βοσκοί 
που βρίσκονταν στην ύπαι-
θρο κοντά στην φάτνη, υπα-
κούν στο κάλεσμα ενός αγγέ-
λου, ακούν τον αγγελικό ύμνο 
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί 
γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευ-
δοκία» κι έρχονται στην φάτ-
νη για να προσκυνήσουν τον 
Χριστό και να γίνουν μάρτυρες 

κι αυτοί του θαύματος της γέν-
νησης του Σωτήρα. Μετά τους 
ταπεινούς βοσκούς έρχονται 
να προσκυνήσουν το θείο βρέ-
φος οι Μάγοι, οι πρώτοι Εθνι-
κοί που πίστεψαν στον Χριστό.
Οι Μάγοι έρχονται από την 
Περσία για να δώσουν τα δώ-
ρα τους στον Χριστό, χρυσά-
φι, σμύρνα και λίβανο. Ο Ηρό-
δοτος αναφέρει τους Μάγους 
ως φυλή (ή τάξη, στην αρχαι-
ότητα συχνά-πυκνά μπλέκο-
νται οι δυο όροι) των Μήδων 
και τα μέλη της, οι Μάγοι, ή-
ταν σοφοί διδάσκαλοι. Οι τρεις 
Μάγοι  είδαν στον ουρανό ένα 
πολύ φωτεινό αστέρι και θυ-
μήθηκαν την προφητεία του 
Βαλαάμ για τη γέννηση ενός 
μέγα Βασιλέα. Πολλοί αστρο-
νόμοι, ανάμεσά τους και ο Κέ-
πλερ, ταυτίζουν το άστρο της 
Βηθλεέμ με σύνοδο πλανητών. 
Ο Ωριγένης θεωρούσε ότι ήταν 
κομήτης. Ο άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος και ο άγιος Δα-
μασκηνός ο Στουδίτης, λένε ό-
τι δεν ήταν φυσικός αστέρας, 
αλλά άγγελος Κυρίου που εμ-
φανίστηκε στους Μάγους ως 
φωτεινό αστέρι. Μάλιστα ο ά-
γιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης 
σημειώνει ότι και φυσικός α-
στέρας να ήταν εμφανίστηκε 
μόνο τότε σύμφωνα με το θέ-
λημα του Θεού για να εκπλη-
ρωθεί η προφητεία του Βαλα-
άμ. Στην αγιογραφία της Γέν-
νησης του Χριστού, το άστρο 

ε ίναι  έ να με γάλο φωτεινό 
σχήμα πάνω από την φάτνη με 
τρεις ακτίνες που καταλήγουν 
στον νεογέννητο Χριστό, συμ-
βολίζοντας έτσι την Αγία Τριά-
δα (ένας Θεός, τρία Πρόσωπα).
Όταν έφτασαν οι Μάγοι στην 
Ιερουσαλήμ ρωτούσαν πού θα 
βρουν τον νεογέννητο βασι-
λιά. Τα νέα κυκλοφόρησαν και 
ο Ηρώδης, βασιλιάς των Ιου-
δαίων, φοβήθηκε ότι θα χάσει 
τον θρόνο και την εξουσία του. 
Συναντήθηκε με τους Μάγους 
και τους ζήτησε αφού προ-
σκυνήσουν να τον ενημερώ-
σουν που βρίσκεται για να τον 
προσκυνήσει κι εκείνος. Στην 
πραγματικότητα όμως, ο Ηρώ-
δης ήθελε να σκοτώσει τον νε-
ογέννητο βασιλιά που θα του 
'παιρνε τάχα τον θρόνο. Αφού 
έγινε η προσκύνηση των Μά-
γων, ένας άγγελος εμφανίστη-
κε και τους προειδοποίησε για 
τις κακές προθέσεις του Ηρώ-
δη, έτσι οι Μάγοι επιστρέφουν 
στην Περσία χωρίς να πουν τί-
ποτα στον Ηρώδη.
Η ανοησία και η παράνοια του 
Ηρώδη θα τον οδηγήσουν σε 
ένα φρικτό έγκλημα: διατά-
ζει την σφαγή όλων των νη-
πίων, από νεογέννητα ως δύο 
χρονών. Τον Χριστό δε θα τον 
βρουν, είχε λάβει χώρα η φυγή 
στην Αίγυπτο καθώς ο Ιωσήφ 
είχε ειδοποιηθεί από ένα άγγε-
λο και προφύλαξε «το παιδίον 
και τη μητέρα αυτού».

Χριστούγεννα
Η Γέννηση του Χριστού
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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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ΚΟΝΤΑΚΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΡΟΕΟΡΤΙΟΝ

Ἦχος γ́ . Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν 
προαιώνιον Λόγον,
ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν 
ἀποῤῥήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν 
Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι,
παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων 
Θεόν.  Ἡ Παρθένος (Μαρία) 
σήμερα τὸν Λόγο

ποὺ πρὶν ἀπὸ τοὺς αἰῶνες ἦταν καὶ 
εἶναι μὲς στὸ σπήλαιο ἔρχεται γιὰ 
νὰ (Τὸν) γεννήσει μυστικά.
Ἡ Οἰκουμένη ἄκουσε (τὸ νέο) καὶ 
χόρευε,
δόξασε μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους καὶ 
τοὺς Βοσκούς,
τὸν πρὶν ἀπὸ τοὺς αἰῶνες (ζῶντα), 
Θεὸ
ἐπειδὴ θέλησε νὰ μᾶς φανερωθεῖ 
σὰν Νέο Παιδί.

ΕΟΡΤΙΟΝ
Ἦχος γ́ . Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν 
ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ 
προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων 
δοξολογοῦσι.
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος 
ὁδοιποροῦσι.
Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον 
νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.  
Ἡ Παρθένος (Μαρία) σήμερα τὸν 

Ὑπερούσιο (Θεό) τίκτει
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιο πηγαίνει καὶ 
προσφέρει στὸν Ἀπρόσιτο.
Οἱ Ἄγγελοι μαζὶ μὲ τοὺς Βοσκοὺς 
δοξολογοῦν
καὶ οἱ Μάγοι μαζὶ μὲ τὸ ἄστρο 
ὁδοιποροῦν,
ἐπειδὴ γιὰ ἐμᾶς ἐγεννήθη (σὰν) 
Παιδὶ Νέο
ὁ Θεὸς ποὺ πρὶν ἀπὸ τοὺς αἰῶνες 
ἦταν καὶ εἶναι.
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ΜΕΛΩΔΊΕΣ ΓΊΟΡΤΊΝΕΣ, ΠΑΊΔΊΚΕΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΕΣ, ΑΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΥΖΊΝΕΣ ΝΟΊΚΟΚΥΡΊΩΝ, ΦΩΤΊΕΣ, ΚΟΥΔΟΥΝΕΣ, ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΊΧΝΊΔΊΑ, 
ΑΓΊΟΒΑΣΊΛΊΑΤΊΚΑ ΚΑΡΑΒΑΚΊΑ ΚΑΊ ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΊΑΤΊΚΑ ΔΕΝΤΡΑ, ΜΕΤΑΜΦΊΕΣΕΊΣ ΚΑΊ  ΚΑΛΊΚΑΝΤΖΑΡΟΊ, ΔΊΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΊΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΔΊΚΟ ΤΟΥΣ 
ΞΕΧΩΡΊΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΊΣ ΠΕΡΊΟΧΕΣ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΊ ΤΊΣ ΠΊΟ ΜΊΚΡΕΣ ΕΣΤΊΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΊΚΗΣ ΕΠΊΚΡΑΤΕΊΑΣ. ΟΛΟΊ ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΖΟΝΤΑΊ 
ΓΊΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΊΣΤΟΥ, ΤΑ ΡΕΒΕΝΊΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΊΜΗΤΊΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΩ ΟΊ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΕΣ ΚΑΊ ΟΊ ΠΑΡΕΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΊ ΟΊ ΔΡΟΜΟΊ 
ΚΑΊ ΟΊ ΠΛΑΤΕΊΕΣ ΦΩΤΊΖΟΝΤΑΊ ΚΑΊ ΠΛΗΜΜΥΡΊΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟ. ΚΑΘΕ ΠΕΡΊΟΧΗ ΕΧΕΊ ΑΥΤΕΣ ΤΊΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΑ ΔΊΚΑ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΊΣΤΑ ΕΘΊΜΑ. ΣΤΗΝ 
ΗΠΕΊΡΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΊΕΡΩΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΊ ΜΕΡΊΚΑ ΕΘΊΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΊΣΕΊ ΝΑ ΦΘΕΊΡΟΝΤΑΊ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ. ΣΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΖΟΥΜΕ ΜΕΡΊΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΊΟ ΟΜΟΡΦΑ ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΊΑΤΊΚΑ ΕΘΊΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΔΑΊΜΟΝΊΚΑ
Στα Γρεβενά ανάβουν ένα μεγάλο κού-
τσουρο σε μια γωνιά από την παραμονή 
των Χριστουγέννων και η φωτιά καίει 
συνέχεια μέχρι τα Φώτα για να προστα-
τεύει την οικογένεια από τα δαιμονικά.

ΤΟ "ΑΝΑΜΜΕΝΟ 
ΠΟΥΡΝΑΡΊ"

Στην Ήπειρο έχουν μια ωραία συνήθεια. 
Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν, 
λέει, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήτα-
νε 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 τριξίμα-
τα και κρότους. Από τότε, στα χωριά της 
Άρτας και των Ιωαννίνων, όποιος πάει 
στο σπίτι του γείτονα για να πει χρόνια 
πολλά, κρατάει ένα δεντρικό που καίει 
τρίζοντας.

ΤΟ ΤΑΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
Στην Κεντρική Ελλάδα τα μεσάνυχτα της παρα-
μονής των Χριστουγέννων γίνεται το «τάισμα» 
της βρύσης. Περίπου τα χαράματα οι κοπέλες 
πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση και παίρ-
νουν το αμίλητο νερό, αφού αφήσουν προη-
γουμένως εκεί βούτυρο, τυρί, ή ψημένο σιτάρι 
ή κλαδί ελιάς.

"ΟΊ ΚΟΛΟΝΊΕΣ"
Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, 
οι κάτοικοι γεμάτοι χαρά για τον ερχομό του νέ-
ου χρόνου, κατεβαίνουν στους δρόμους κρα-
τώντας μπουκάλια με κολόνιες και ραίνουν ο 
ένας τον άλλον τραγουδώντας: «Ήρθαμε με ρό-
δα και με ανθούς να σας ειπούμε χρόνους πολ-
λούς». Η τελευταία ευχή του χρόνου που ανταλ-
λάσσουν είναι: «Καλή Αποκοπή», δηλαδή με το 
καλό να αποχωριστούμε τον παλιό χρόνο.

Η ΖΥΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Σε χωριά της επαρχίας Αμαρίου, τη νύχτα της 
παραμονής των Χριστουγέννων βάζουν λίγη 
κοινή ζύμη σ’ ένα πιάτο και κάποια στιγμή, ενώ 
βεγγερίζουν (ξενυχτούσαν συζητώντας) περι-
μένοντας, η ζύμη ανέβαινε και γινόταν προζύμι. 
Τότε, κατά την πίστη των ανθρώπων, ήταν η ώ-
ρα που γεννάται ο Χριστός..

"Η ΓΟΥΡΟΥΝΟΧΑΡΑ"
Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεν-
νιάτικα έθιμα της Θεσσαλίας είναι το 
σφάξιμο του γουρουνιού. Η προετοι-
μασία για το σφάξιμο του γουρουνιού 
γίνεται με εξαιρετική φροντίδα, ενώ α-
κολουθεί γλέντι μέχρι τα ξημερώματα, 
για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία 
την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. 
Τρεις-τέσσερις συγγενικές οικογένειες 
καθόριζαν με τη σειρά ποια ημέρα θα έ-
σφαζε το γουρούνι της.

ΤΑ ΧΡΊΣΤΟΞΥΛΟ
Στα χωριά της Μακεδονίας, ο νοικοκύρης ψάχνει στα χωρά-
φια τις παραμονές των γιορτών και διαλέγει το πιο όμορφο, 
γερό και χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του με 
σκοπό να καίει συνέχεια στο τζάκι από τα Χριστούγεννα μέχρι 
και τα Φώτα. Ο λαός πιστεύει ότι καθώς καίγεται το Χριστό-
ξυλο, ζεσταίνεται ο Χριστός στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ..

"ΟΊ ΜΩΜΟΓΕΡΟΊ"
Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί του 
Νομού Δράμας συναντάμε το έθιμο των 
Μωμόγερων, το οποίο προέρχεται από 
του Πόντιους πρόσφυγες. Η ονομασία 
του εθίμου έχει τις ρίζες της στις λέξεις μί-
μος ή μώμος και γέρος και συνδέεται με 
τις μιμητικές κινήσεις των πρωταγωνι-
στών. Αυτοί, φορώντας τομάρια άγριων 
ζώων ή ντυμένοι με στολές ανθρώπων 
οπλισμένων με σπαθιά, έχουν τη μορφή 
γεροντικών προσώπων. Οι Μωμόγεροι, 
εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δωδεκαημέρου των εορτών, και προσδο-
κώντας τύχη για τη νέα χρονιά, γυρίζουν 
σε παρέες στους δρόμους των χωριών 
και τραγουδούν ευχετικούς στίχους. Ό-
ταν δύο παρέες συναντηθούν, κάνουν 
ψευτοπόλεμο μεταξύ τους, ώσπου η μία 
ομάδα να νικήσει και η άλλη να δηλώ-
σει υποταγή. Παραλλαγές του ίδιου εθί-
μου, συναντώνται σε χωριά της Κοζάνης 
και της Καστοριάς, με την ονομασία Ρα-
γκουτσάρια.

ΟΊ ΤΗΓΑΝΊΔΕΣ
Στα χωριά έξω από τη Μάνη, 
πλάθουν και ψήνουν τις τηγα-
νίδες, τα μανιάτικα λαλάγγια. 
Στο σοφρά ή σε κάποιο τρα-
πέζι, η μητέρα και τα κορίτσια 
πλάθουν το έτοιμο ζυμάρι σε 
χοντρό μακαρόνι και το διπλώ-
νουν στα τέσσερα.
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Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε 
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1833, όταν το 
έφερε Όθωνας, στολίζοντας το πρώτο έλατο στα 

ανάκτορα του Ναυπλίου.
Ωστόσο, από την ημέρα εκείνη που οι κάτοικοι έκαναν 
ουρές για να το θαυμάσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να καθιερωθεί σε κάθε 
ελληνικό σπίτι, ενώ ο χαρακτηρισμός του ως γερμανικό 
έθιμο είναι αυθαίρετος, αφού οι μαρτυρίες μέσα από 
χειρόγραφα κείμενα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 
ύπαρξη του δέντρου ως εορταστικό σύμβολο χάνεται 
στα βάθη των αιώνων.
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η παράδοση να 
στολίζονται δέντρα ή κομμάτια δέντρων υπήρχε σε 
όλες τις θρησκείες από την αρχαιότητα.
Η λατρεία και ο στολισμός του δέντρου έρχεται από 
την αρχαιότητα, στη λατρεία της Κυβέλης αλλά και σε 
μύριες άλλες αναφορές που έχουμε από τα ιστορικά 
κείμενα γι αυτόν το στολισμό. Το 1650 υπάρχει μια 
αναφορά για Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε 
στο Στρασβούργο και ήταν στολισμένο με τριαντάφυλλα 
από χρωματιστά χαρτάκια, γλυκίσματα και ζαχαρένια 
ανθρωπάκια.
Στη χριστιανική θρησκεία τον 4ο αιώνα καθιερώθηκε 
η 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της Γέννησης 
του Χριστού και τον 8ο αιώνα στολίστηκε το πρώτο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήταν έλατο.
Μάλιστα η επιλογή του έλατου έγινε από τον υιό 
Βονιφάντιο, για να σβήσει την ιερότητα που απέδιδε 
ο κόσμος μέχρι τη στιγμή εκείνη στη δρυ. Έτσι το 
έλατο έγινε σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα των 
Χριστουγέννων.
Βρίσκουμε μία μαρτυρία κάπου στην Ρωμαϊκή εποχή 

το 336 μ.Χ. όπου κάθε 25 Δεκέμβρη γιορτάζονταν 
τα Σατουρνάλια στην μνήμη του θεού Σατούρνο 
(πιθανότατα του Κρόνου). Σύμφωνα με τους ερευνητές 
αποτελεί τον πρόδρομο της γιορτής των Χριστουγέννων, 
που με διάφορες προσθήκες και παραλλαγές θέλησαν 
να προσδώσουν στην γιορτή χριστιανικό περιεχόμενο, 
ώστε να απομακρυνθεί και να ξεχαστεί στα βάθη των 
αιώνων η παγανιστική της προέλευση. Άλλωστε, η 25η 
Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως ημερομηνία γέννησης του 
Χριστού τον 4ο αι. μ.Χ. και ταυτόχρονα σηματοδοτούσε 
την αλλαγή του χρόνου. Στα Σατουρνάλια, οι Ρωμαίοι 
στόλιζαν διαφόρων ειδών δέντρα με κεριά και άλλα 
στολίδια (πιθανότητα καρύδια, φαγώσιμα κλπ).
O καθηγητής την Χριστιανικής Αρχαιολογίας Κώστας 
Καλογύρης, υποστήριξε ότι το έθιμο του δέντρου 
δεν έχει γερμανική προέλευση αλλά ανατολίτικη. 
Την άποψη του στηρίζει σε ένα συριακό κείμενο που 
υπάρχει σε χειρόγραφο στο Βρετανικό Μουσείο. Το 
κείμενο αναφέρεται σε ένα ναό που έχτισε το 1512 ο 
Αναστάσιος ο Α’ στα βόρεια της Συρίας και στον οποίο 
υπήρχαν δύο μεγάλα ορειχάλκινα δέντρα.
Στη Βόρεια Ευρώπη οι Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν το 
δέντρο στις τελετές τους ως σύμβολο αναγέννησης, 
που σηματοδοτούσε το τέλος του χειμώνα και τον 
ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης της μητέρας 
Φύσης. Στην αρχαία Αγγλία, όπως και στην Γαλλία, οι 
γνωστοί μας Δρυίδες στόλιζαν με φρούτα και κεριά 
βελανιδιές προς τιμήν των θεών τους.
Σύμφωνα με την αγγλική παράδοση αυτός που 
καθιέρωσε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ως σύμβολο 
ήταν ο Άγγλος ιερομόναχος Άγιος Βονιφάτιος. Ο Άγιος 
παρευρίσκονταν σε μια τελετή παγανιστών, οι οποίοι 
σύμφωνα με την παράδοση επρόκειτο να θυσιάσουν ένα 

παιδί κάτω από μια βελανιδιά. Ο ιερομόναχος θέλοντας 
να σώσει το παιδί και να σταματήσει την τελετή έδωσε 
μια γροθιά στη βελανιδιά. Αμέσως ξεπήδησαν φλόγες 
και τύλιξαν το δέντρο. Το δέντρο αυτό ήταν το δέντρο 
της ζωής και αναπαριστούσε τη ζωή του Χριστού.
Οι μαγευτικές παραδόσεις των λαών όμως δεν 
τελειώνουν εδώ. Μια άλλη ιστορία θέλει τον 
περίφημο Μαρτίνο Λούθηρο να είναι ο εισηγητής 
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Σύμφωνα με τον 
θρύλο, ο Λούθηρος κάνοντας βόλτα σε ένα δάσος ένα 
χειμωνιάτικο βράδυ με ξαστεριά μαγεύτηκε από το 
παιχνίδι των δέντρων με τα αστέρια, τα οποία φαίνονταν 
λες και ήταν κολλημένα σαν στολίδια πάνω στα φύλλα. 
Ο ιδρυτής του Προτεσταντισμού έκοψε ένα μικρό 
δεντράκι και φέρνοντάς το σπίτι του αντικατέστησε τα 
αστέρια με κεριά.
Οι Γερμανοί φαίνεται ότι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι 
έβαλαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο σπίτι τους. Το 
διακοσμούσαν με καρύδια, μπισκότα και κάθε είδους 
φαγώσιμα και κεριά, θέλοντας να συμβολίσουν τα θεία 
δώρα που έκαναν οι Μάγοι στο νεογέννητο Χριστό.
Το 1830 Γερμανοί μετανάστες εισήγαγαν το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αμερική και στις 
αποικίες που κατοίκησαν. Την πρώτη μαρτυρία δημοσίας 
εμφάνισης δέντρου την έχουμε στην Πενσυλβάνια των 
Η.Π.Α. όπου υπήρχαν βεβαίως και πολλοί Γερμανοί 
μετανάστες. Οι άλλες εθνότητες στην Αμερικανική 
επικράτεια δεν δεχόντουσαν το δέντρο ως σύμβολο 
Χριστουγέννων, καθώς το θεωρούσαν παγανιστικό 
έθιμο. Αυτό θα γίνει μετά το 1840 όπου η Αμερικάνικη 
κοινότητα θα αρχίσει να δέχεται το δέντρο ως σύμβολο 
της γιορτής, με στολίδια ως επί το πλείστον φρούτα, 
μπισκότα, καρύδια, ζαχαρωτά και άλλα φαγώσιμα.
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