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α Χριστούγεννα είναι η

εποχή των αναμνήσεων. Ο

καθένας κάνει την προσωπι-

κή του ανασκόπηση για τη χρο-

νιά που φεύγει και παράλ-

ληλα φέρνει στο μυαλό του

θύμησες από τα παλιά τα

χρόνια. Από καλύτερες ή

πιο δύσκολες εποχές, ανάλο-

γα με τα βιώματα τού καθενός.

Τις μνήμες αυτές επιχειρούμε σήμερα

να ανασύρουμε μέσα από το ειδικό έν-

θετο που κυκλοφορούν τα “Χ.Ν.” δωρε-

άν για το αναγνωστικό μας κοινό. 

Ηθη και έθιμα από τα Χανιά, την Κρή-

τη, την Ελλάδα και ακόμα παραπέρα...

Από τη γειτονιά των Βαλκανίων και από

κάθε γωνιά του κόσμου. 

Αφιερώματα νέα, μα και παλαιότερα

δημοσιεύματα εκλεκτών μας συνεργατών

που ανασύραμε από το πολύτιμο αρχείο

μας. Ξεχωριστή αναφορά στον Νίκο

Ψαρό που μπορεί να μην είναι πια κο-

ντά μας, αλλά η μεγάλη προσφορά του

στη λαογραφία μένει ζωντανή μέσα

από τα κείμενά του. 

24 σελίδες γεμάτες παράδοση και γνώ-

ση. Σελίδες “διαβατήριο” για μέρη μα-

κρινά που όλοι θα θέλαμε να βρεθούμε

εκεί για να γιορτάσουμε κάποια Χρι-

στούγεννα. 

Σε καιρούς δύσκολους για τον ελληνι-

σμό, η παράδοση είναι το αποκούμπι

μας. Αυτή άλλωστε είναι η μόνη που έχει

μείνει ανέγγιχτη και οφείλουμε να τη

διαφυλάξουμε και να τη μεταδώσουμε

στις επόμενες γενιές. 

Από όλους εμάς στα “Χανιώτικα νέα”,

διεύθυνση και εργαζόμενους, τις θερ-

μότερες ευχές μας για “Καλά Χριστού-

γεννα”, με υγεία, ειρήνη, αγάπη και αλ-

ληλευγγύη στον συνάνθρωπο. 

Τα “ Χανιώτικα νέα” 

Τ



Με λαμπρότητα ο χριστια-
νικός κόσμος γιορτάζει τη
γέννηση του Θεανθρώπου.
Πότε όμως γιορτάστηκαν
για πρώτη φορά τα Χρι-
στούγεννα; Γιατί επελέγη ως
ημερομηνία η 25η Δεκεμ-
βρίου και πότε πραγματικά
γεννήθηκε ο Ιησούς;  

Στο άρθρο αυτό που εμπεριέχει απο-

σπάσματα από τη μεγάλη ελεύθερη

διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια “BIK-

IΠΑΙΔΕΙΑ” καλύπτονται οι πληροφορίες

και οι θεολογικές απόψεις που αφο-

ρούν την εμφάνιση και την ανάπτυξη

του εορτασμού τωνΧριστουγέννων από

εκκλησίες του χριστιανικού κόσμου. 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Η γέννηση του Ιησού ως ανθρώπου

παρουσιάζεται ως ένα από τα σημα-

ντικότερα γεγονότα στην ιστορία όλης

την ανθρωπότητας (Ματθ. 1:18-

23· Λουκ.2:1-7· Φιλιπ. 2:6–7). Παρόμοια

εκφράζονται και οι εκκλησιαστικοί συγ-

γραφείς κατά τους πρώτους μετά Χρι-

στόν αιώνες.

Η σημαντική Δεσποτική γιορτή της

κατά σάρκα γεννήσεως του Χριστού, εί-

ναι μια ιδιαίτερη γιορτή, η οποία σύμ-

φωνα με τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό δεν

θα πρέπει να συγχέεται με τα γενέθλια

οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου, αφού

στα Γενέθλια αυτά εορτάζουμε το μο-

ναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός

ότι «εφάνη γαρ Θεός ανθρώποις δια γεν-

νήσεως». 

Τα Γενέθλια του Σωτήρα, με την έννοια

που δίνει ο Γρηγόριος δηλ. ως Θεοφά-

νια, είναι γιορτή  “αρχαιότατη” που «συ-

νεωρτάζετο μέχρι της Δ' εκατονταε-

τίας, υπό την καθολικωτέραν επίκλησιν

Επιφάνεια, την στ' Ιανουαρίου... μετά της

μεγάλης... εορτής του Βαπτίσματος... ο

συνεορτασμός των δύο αυτών... εορτών

εστηρίζετο εις την, ευθύς μετά την ιστό-

ρησιν του Βαπτίσματος του Ιησού παρά

του Ιωάννου, ρήσιν του Ευαγγελιστού

Λουκά «και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών

τριάκοντα αρχόμενος»... Πρώτος ποιεί-

ται μνείαν της εορτής Κλήμης ο Αλε-

ξανδρεύς...». 

Η “αρχαιότητα” αφορά τον 3ο αιώνα

και έπειτα καθώς είναι σαφές ότι η Εκ-

κλησία των δύο πρώτων αιώνων δεν τη-

ρούσε οποιονδήποτε εορτασμό της γέν-

νησης του Χριστού.

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις της Και-

νής Διαθήκης, τόσο ο Ιησούς Χρι-

στόςόσο και οι μαθητές του δεν γιόρ-

ταζαν γενέθλια ανθρώπων, και ο ίδιος

ζήτησε ρητά από τους ακολούθους του

να τηρούν την ανάμνηση του θυσια-

στικού θανάτου του. (Λουκ. 22:19, 20).

Επίσης, οι Ιουδαίοι απέρριπταν τον εορ-

τασμό των γενεθλίων καθώς θεωρού-

νταν παγανιστική συνήθεια και αυτή τη

στάση ακολούθησαν και οι Χριστιανοί

κατά τους δύο πρώτους αιώνες της χρι-

στιανικής εκκλησίας.

Μάλιστα, κατά τον 3ο αιώνα, ο Ωρι-

γένης πίστευε ότι «ὁ φαῦλος τὰ γενέ-

σεως ἀγαπῶν πράγματα ἑορτάζει γενέ-

θλιον» και ότι «ἐπ΄ οὐδεμιᾶς γραφῆς

εὕρομεν ὑπὸ δικαίου γενέθλιον ἀγομέ-

νην». 

Στην Καινή Διαθήκηαναφέρεται ότι η

ημέρα της γέννησης του Ιησού ήταν ένα

εξαιρετικά χαρμόσυνο γεγονός τόσο

για ανθρώπους όσο και για τα αγγελι-

κά πλάσματα καθώς γεννήθηκε ως άν-

θρωπος ο Σωτήρας της υπάκουης αν-

θρωπότητας, χαρά που στα ιερά κείμε-

να εκδηλώνεται με ύμνους.

Έτσι, για πολλές χριστιανικές ομολο-

γίες ο εορτασμός των Χριστουγέννων

αποτελεί κατεξοχήν την ανάμνηση του

σωτηριώδους γεγονότος της ενσάρκω-

σης του Χριστού. Άλλωστε, σε ότι αφο-

ρά την Ορθόδοξη εκκλησία, κάθε θεσμός

ή συνήθειά της θεωρείται ότι δεν μπο-

ρεί να λειτουργήσει και να εξελιχθεί μέσα

στον οργανισμό της αν δεν έχει καινο-

διαθηκική κατοχύρωση. 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Κοντά στην χρονική περίοδο που

γεννήθηκε “ο Σωτήρας” της ανθρωπό-

τητας, δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον

για τον ακριβή προσδιορισμό της άγνω-

στης ημερομηνίας στην οποία γεννή-

θηκε ο Ιησούς αφού θεωρούσαν ση-

μαντικότερο το γεγονός της σάρκωσης

του Μεσσία και της σωτηρίας της αν-

θρωπότητας, γεγονός που εορτάζεται και

κατά την γιορτή των Χριστουγέννων

στις περισσότερες χριστιανικές εκκλη-

σίες.

Ο χρονικός προσδιορισμός της έναρ-

ξης εορτασμού των γενεθλίων του Ιη-

σού δεν μπορεί γίνει με με βεβαιότητα.

Για μερικούς ερευνητές, τις πρώτες

αναφορές περί εορτασμού της γέννησης

του Χριστού (στις 6 Ιανουαρίου), τις συ-

ναντάμε στα κείμενα του Πάπα Τελε-

σφόρου (125-136μ.Χ.), στοιχεία που από

άλλους δεν θεωρούνται αυθεντικά,

αλλά μεταγενέστερες παρεμβολές. 

Σε άλλες περιπτώσεις, έναρξη εορτα-

σμού της γέννησης του Χριστού πιθα-

νολογείται γενικά ο δεύτερος ή και ο τρί-

τος αιώνας.

Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, ο

εορτασμός των Χριστουγέννων έγινε για

πρώτη φορά στην Αντιόχεια κατά τον

4ο αιώνα από τους Ευσταθιανούς,

ένα χριστιανικό κίνημα που είχε άμε-

ση σχέση με την Εκκλησία της Ρώμης.

Σύμφωνα με παράδοση του 8ου αι-

ώνα, στο έργο Περί της Γεννήσεως του

Χριστού προς Ζαχαρίαν τον Καθολικόν

της Μεγάλης Αρμενίας του αρχιεπι-

σκόπου Νικαίας Ιωάννη, στα αρχεία

της Εκκλησίας της Ρώμηςφέρεται να

υπήρχε έγγραφο του Ιωσήπου το οποίο

καταδείκνυε ότι ο Ιησούς γεννήθηκε την

9η του μηνός Σαπέτ, που αντιστοιχεί

στην 25η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τη

νεώτερη έρευνα, το έργο αυτό ανάγεται

στα τέλη του 9ου αιώνα και θεωρείται

αμφιλεγόμενο και νόθο.

Το 386 ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστο-

μος παρότρυνε την εκκλησία της Αντιό-

χειας να συμφωνήσει στην 25η Δε-

κεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της

Γέννησης, και στην Ρώμη το καλεντά-

ρι των Φιλοκαλίων (354 μ.Χ.) περιλαμ-

βάνει στην ημερομηνία της 25ης Δε-

κεμβρίου, απέναντι από την παγανι-

στική Natalis invicti, δηλ. “γέννηση του

ακατανίκητου (ήλιου)”, την φράση "VIII

kaalitan nattis Christus in Bethleem

Iudea". Τον καιρό του Αγ. Αυγουστί-

νου η ημερομηνία της εορτής της Γέν-

νησης είχε καθοριστεί, πάντως ο Αυ-

γουστίνος την παραλείπει από τον κα-

τάλογό του με τις σημαντικές χριστια-

νικές επετείους (PL 33.200). Θεωρείται

ότι θεμελιώδη σχέση με την επικράτη-

ση αυτής της ημερομηνίας δεν είχε

μόνο το χειρόγραφο του Ιωσήπου,

αλλά και η ανταγωνίστρια του Χρι-

στιανισμού λατρεία του ήλιου, με την

γιορτή του Dies Natalis Solis Invicti,

όπως ήταν ο πλήρης τίτλος της (ημέρα

γέννησης του ακατανίκητου Ήλιου).

Όπως ειπώθηκε, οι πρώτοι Χριστια-

νοί, δεν γιόρταζαν γενέθλιαανθρώ-

πων, πιθανώς λόγω της σχέσης των γε-

νεθλίων με την αστρολογία και τη μα-

ντεία , παγανιστικές συνήθειες της επο-

χής και ίσως για λόγους αποστασιο-

ποίησης από τις γενέθλιες εορτές των

Ρωμαίων αυτοκρατόρων αλλά και άλ-

λων θεοτήτων που συνηθιζόταν επί αι-

ώνες να γιορτάζονται τα γενέθλιά τους.

Τον 3ο αιώνα, με τις ριζικές αλλαγές που

επήλθαν στην Εκκλησία από τον ηλιο-

λάτρη αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, φαί-

νεται πως παραμερίστηκαν οι αντιρ-

ρήσεις όσον αφορά τον εορτασμό των γε-

νεθλίων του Χριστού - Θεού, κατά το

πρότυπο του εορτασμού των γενεθλίων

του θεού Ήλιου στις 25 Δεκεμβρίου. Με-

ρικοί πιστεύουν ότι αυτό έγινε καθώς η

πλειονότητα των Χριστιανών ήταν πλέ-

ον Εθνικοί (μη Ιουδαίοι), οι οποίοι θε-

ωρούσαν τους εαυτούς τους νομοταγείς

Ρωμαίους για τους οποίους τα γενέθλια

ήταν απλά μέρος της κουλτούρας τους.

Εντούτοις, ακόμη και στις αρχές του5ου

αιώνα κάποιοι Χριστιανοί αρνούνταν να

αποδεχτούν τον εορτασμό των Χρι-

στουγέννων, χωρίς όμως αυτό να απο-

τελεί ουσιαστικό πρόβλημα με βάση τη

διδασκαλία της Καινής Διαθήκης.

Τρεις αιώνες μετά τη γέννηση του Χρι-

στού ορίσθηκαν χρονολογικά ο ευαγγε-

λισμός της Θεοτόκου και η γέννηση του

Χριστού. Οι ιστορικές πηγές υποδει-

κνύουν ότι ο εορτασμός των Χριστου-

γέννων άρχισε να τηρείται στη Ρώμη

γύρω στο 335, αν και κάποιοι ερευνη-

τές βασιζόμενοι σε αρχαίους ύμνους με

χριστουγεννιάτικη θεματολογία θεωρούν

ότι τα πρώτα βήματα που οδήγησαν στον

εορτασμό αυτό έγιναν μέσα στον 3ο αι-

ώνα.

Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη

ομιλία για τη γιορτή των Χριστουγέννων

εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασί-

λειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας

το έτος 376 μ.Χ..

Επί Πάπα Ιουλίου Α' (336-332) τα Χρι-

στούγεννα σταμάτησαν να γιορτάζο-

νται μαζί με τα Θεοφάνεια και θεσπί-

σθηκε ως επέτειος η 25 Δεκεμβρίου κα-

τόπιν έρευνας των αρχείων της Ρώμης,

όπως πιστεύεται, επί της απογραφής που

έγινε επί αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυ-

γούστου, σε συνδυασμό με υπολογισμό

ρήσης του Ευαγγελίου (το οποίο και συ-

νέτεινε) του Προδρόμου λεχθείσα περί

τον Χριστόν:"Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε

ελατούσθαι" (Ιωάνν. γ'30). Με βάση

αυτή την υποθετική πηγή, η Γέννηση του

Χριστού ορίσθηκε κατά το χειμερινό

ηλιοστάσιοόπου και αρχίζει η αύξηση

των ημερών.

ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ;

Μία από τις πολλές ερμηνείες για τον

καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου ως

ημερομηνίας εορτασμού, αναφέρεται

στην επιθυμία του Χριστιανισμού να εκ-

χριστιανίσει σκόπιμα τις αρχαίες ειδω-

λολατρικές γιορτές όπως τη μεγάλη

εθνική εορτή του "ακατανίκητου" θεού

Ήλιου (Dies Invictis Solis) και τον εορ-

τασμό των γενεθλίων του Μίθρα που

ήταν διαδεδομένα σε όλη την επικράτεια

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο εορ-

τασμός αυτής της ημέρας ως ημέρας γέν-

νησης του Χριστού έπρεπε να συντελέ-

σει στον εξοβελισμό σημαντικών παγα-

νιστικών (μη χριστιανικές) γιορτές που

τηρούνταν εκείνον τον καιρό[39], όπως

τα Σατουρνάλια και τα Μπρουμάλια. Με

τον τρόπο αυτό οι Χριστιανοί επιβεβαί-

ωσαν την επικράτηση της πίστης τους

ενάντια στις ειδωλολατρικές θεότητες, δί-

νοντας ένα εντελώς νέο, χριστιανικό πε-

ριεχόμενο στις γιορτές αυτές: ο Ήλιος της

Δικαιοσύνης ήταν ο Χριστός της Πα-

λαιάς Διαθήκης, το "φως του κό-

σμου" (Ιωάν.. 8:12) και όχι ο θεός Ήλιος

των Ρωμαίων, ενώ ο χριστιανικός κόσμος

γιόρταζε με δοξολογία ("σύν τών αγγέλων

πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων...

δόξα εν υψίστοις Θεώ καί επί γής ειρή-

νη, εν ανθρώποις ευδοκία" Λουκ. 2:13-

14) αυτό το χαρμόσυνο για όλους γεγο-

νός ("ιδού γάρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν

μεγάλην, ήτις έσται παντί τώ λαώ" (Λουκ.

2:10). Ένας πρακτικός λόγος που θέτει

υπό αμφισβήτηση ότι ο Χριστός γεν-

νήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, είναι το γε-

γονός ότι σύμφωνα με τις Γραφές οι βο-

σκοί στη Βηθλεέμ είχαν τα κοπάδια

τους στην ύπαιθρο, όταν ο άγγελος Κυ-

ρίου τους ανήγγειλε τη γέννηση του Σω-

τήρα. Στα εύκρατα κλίματα, οι χειμερι-

νοί μήνες είναι παγεροί, κάνει πολύ

κρύο και πέφτουν πολλές βροχές. Γι' αυ-

τόν τον λόγο οι βοσκοί με τα κοπάδια

τους δεν βρίσκονται στην ύπαιθρο,

αλλά στα χειμαδιά τους. Από τη Δύση

ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 Δε-

κεμβρίου πέρασε και στην Ανατολή

γύρω στο 376. Με τον χρόνο επεκρά-

τησε σε όλο τον χριστιανικό

κόσμο εκτός της Αρμενικής Ορθόδο-

ξης Εκκλησίας που συνεχίζει τον συ-

νεορτασμό με τα Θεοφάνια.

Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινια-

νός απαγόρευσε την εργασία και τα δη-

μόσια έργα κατά τη διάρκεια των Χρι-

στουγέννων και τα ανακήρυξε δημόσια

αργία.

Ως το 1100, καθώς είχε επεκταθεί η

δράση των ιεραποστολών στις παγα-

νιστικές ευρωπαϊκές φυλές, όλα τα

έθνη της Ευρώπης γιόρταζαν τα Χρι-

στούγεννα. Εντούτοις, αργότερα, εξαι-

τίας της Μεταρρύθμισης απαγορεύτηκε

ή περιορίστηκε κατά περιόδους η τή-

ρησή του εορτασμού τους σε διάφορες

χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική,

καθώς θεωρούνταν ότι περιλάμβανε

σε μεγάλο βαθμό ειδωλολατρικά στοιχεία.

Η ιστορία του εορτασμού 
των Χριστουγέννων 
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ΑΠΕ - ΜΠΕ »

Πόσες φορές δεν υποσχεθήκαμε
στον εαυτό μας, ως παιδιά, να ξε-
νυχτήσουμε όλο το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς για να “κάνουμε
τσακωτό” τον Αϊ-Βασίλη, τη στιγ-
μή που αφήνει τα δώρα μας κάτω
από το δέντρο και με την ευκαιρία
να μας λύσει ένα σωρό απορίες;
Πώς καταφέρνει να μοιράσει τα
δώρα σε τόσα εκατομμύρια παι-
δάκια, στα τέσσερα σημεία του ορί-
ζοντα, μέσα σε μόλις μία βραδιά;
Γιατί φοράει κόκκινη στολή και
γιατί είναι τόσο χοντρός;

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κάθε φορά μας

παίρνει ο ύπνος και όταν ξυπνάμε στο κρεβά-

τι έχουμε χάσει την μοναδική ευκαιρία της χρο-

νιάς. Τρέχουμε στο δέντρο και φυσικά τα δώρα

είναι εκεί. Και φέτος ο Αγιος έκανε το θαύμα του,

αλλά πως; Πρόλαβε να τα μοιράσει όλα ή κάποιοι

έμειναν παραπονεμένοι;

Μία ομάδα νέων επιστημόνων, που έχει στό-

χο την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοι-

νό, έδωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ τις τεκμηριωμένες

απαντήσεις της σε ερωτήματα που πιθανώς και-

ρό να απασχολούν πολλούς από εμάς. Η ομά-

δα συγκροτήθηκε μετά από πανελλήνιο διαγω-

νισμό και αναλαμβάνει παρουσιάσεις για διά-

φορα επιστημονικά θέματα με τρόπο ψυχαγω-

γικό και εκλαϊκευμένο, έχοντας ως στόχο την διά-

δοση της επιστήμης στην κοινωνία.

Μέλη της είναι τελειόφοιτοι πανεπιστημίου,

διδάκτορες και ερευνητές στη φυσική, τη χημεία,

τη βιολογία, τη γενετική, σε υπολογιστές κ.ά.,

έχουν πολυετή ερευνητική εργασία στο εξωτε-

ρικό με πολλές δημοσιεύσεις και βιβλία και η ηλι-

κία τους είναι από 21 έως 35 ετών.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ... 

Ας επιστρέψουμε όμως στον Αγιο Βασίλη. «Εχει

στη διάθεσή του παραπάνω από μια νύχτα για

να μοιράσει τα δώρα, γιατί όταν στη μισή γη εί-

ναι νύχτα, στην άλλη μισή είναι μέρα! Θα πάει

λοιπόν πρώτα στην Ανατολή, που η νύχτα της

Πρωτοχρονιάς έρχεται πιο πριν και στη συνέ-

χεια στη Δύση. Δώδεκα ώρες νύχτα στο ένα ημι-

σφαίριο και δώδεκα στο άλλο μας δίνουν συ-

νολικά ένα γεμάτο 24ωρο», εξηγεί η φοιτήτρια

του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου

Αθηνών και στέλεχος της Διαδραστικής Εκθε-

σης Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ευγενίδι-

ου Ιδρύματος, Αννα Χριστοδούλου.

Καλά όλα αυτά, αλλά σε πόσα παιδάκια πρέ-

πει να πάει; Στη Γη ζουν περίπου 2 δισεκατομ-

μύρια παιδιά. Αν σε κάθε σπίτι της Γης ζει μια

οικογένεια που έχει κατά μέσο όρο 2.5 παιδιά

τότε υπάρχουν 800 εκατομμύρια σπίτια που τον

περιμένουν την Πρωτοχρονιά. Αν το κάθε σπί-

τι απέχει κατά μέσο όρο 400 μέτρα από το αμέ-

σως κοντινότερο, τότε ο Άϊ Βασίλης καλείται ούτε

λίγο ούτε πολύ να καλύψει μια διαδρομή 320 δι-

σεκατομμυρίων μέτρων. Δύσκολη υπόθεση

ακόμη και για έναν Αγιο.

Το έλκηθρο, θα πρέπει πραγματικά να ταξιδέ-

ψει με την ταχύτητα του φωτός. Αυτό όμως θα

προκαλούσε διάφορα παράξενα στον Αγιο Βα-

σίλη, που θα δυσκόλευε την αποστολή του. «Αν

συμβεί κάτι τέτοιο, η μάζα του Αϊ Βασίλη θα απει-

ριστεί και από εκεί που είναι στρουμπουλός, το

μέγεθός του θα φτάσει σε δυσθεώρητα μεγέθη

και θα βάλει πλώρη για το άπειρο», λέει η κα Χρι-

στοδούλου.

Και συνεχίζει: «Αρα ο Αγιος δεν τρέχει με την

ταχύτητα του φωτός, τρέχει, ωστόσο με μια τα-

χύτητα που είναι πολύ κοντά της. Αν τρέχει με

μόλις το 0,4 της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή

με 125.000 χλμ. το δευτερόλεπτο, τότε η μάζα του

μεγαλώνει κατά 10%. Δηλαδή αν είναι 100 κιλά,

τότε θα γίνει 110. Προλαβαίνει όμως τελικά να

φτάσει, πηγαίνοντας με αυτήν την ταχύτητα;»

Η απάντηση είναι ναι! Με αυτήν την ταχύτητα

θα χρειαστεί ακριβώς 2.560 δευτερόλεπτα και 42

δέκατα του δευτερολέπτου για να ολοκληρώσει

την αποστολή του. Κι αν αναρωτιέστε ποια εί-

ναι η διαφορά από το αν έτρεχε με την ταχύτητα

του φωτός, τότε το νούμερο θα είναι λίγο πιο μι-

κρό: 1.066 δευτερόλεπτα και 67 δέκατα.

Τώρα μην απορείτε πώς αντέχει να τρέχει με

αυτή την ταχύτητα, όταν η συνηθισμένη ταχύ-

τητα για τα διαστημόπλοια είναι μόνο 20 χλμ.

το δευτερόλεπτο. Το πιο γερό ατσάλι δεν αντέ-

χει να επιταχυνθεί σε σχετικιστικές ταχύτητες.

Ο Άγιος όμως είναι Άγιος και ότι θέλει κάνει.

Πέρα από αυτό, «δεν το έχει απαγορεύσει κά-

ποιος φυσικός νόμος, και συνεπώς δεν υπάρ-

χει λόγος να μην γίνεται», επισημαίνει η κα Χρι-

στοδούλου.

Το παρήγορο είναι ότι, κρατήσουμε δεν κρα-

τήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ο Αϊ-Βασίλης θα

τα βγάλει πέρα και φέτος με τα δώρα και κάποιοι

τυχεροί ίσως προλάβουν να τον δουν.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΧΟΝΤΡΟΣ; 

Το βράδυ που μοιράζει τα δώρα, κατεβαίνει από

τις καμινάδες και χλαπακιάζει όλα τα γλυκά που

του αφήνουν τα παιδιά. Και το ότι πηγαίνει σε

εκατομμύρια σπίτια δικαιολογεί το μέγεθός

του.

Αυτή είναι μια απλοϊκή έως φανταστική απά-

ντηση. Σύμφωνα με τον ερευνητή Μοριακής

Διαγνωστικής του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, κ.

Θοδωρή Αναγνωστόπουλο, για την παχυσαρκία

του Αϊ-Βασίλη υπαίτιες είναι “δύο κοπέλες” (η

Λεπτίνη και η Ινσουλίνη) που ζουν σε ένα χω-

ριό (κύτταρο) και εργάζονται στο Δημαρχείο του

(πυρήνας του κυττάρου).

Στο Δημαρχείο υπάρχει μία τεράστια βιβλιο-

θήκη (DNA) με περίπου 30.000 βιβλία (γονίδια

με πληροφορίες για τις κυτταρικές λειτουργίες),

στο καθένα από τα οποία είναι γραμμένα τα κα-

θήκοντα των κατοίκων του χωριού.

Οι δύο αυτές κοπέλες πηγαίνουν καθημερινά

στο Δημαρχείο και διαβάζουν τα καθήκοντα τους

η κάθε μια στο βιβλίο που της αντιστοιχεί. Η δου-

λειά της Λεπτίνης είναι να ελέγχει τις αποθήκες

του χωριού και να φροντίζει να έχουν αρκετά

ξύλα χωρίς όμως να παραγεμίζουν τις αποθή-
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Πώς οι επιστήμονες εξηγούν έθιμα
και θρύλους των Χριστουγέννων
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Ο “ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ”

Σε έναν τόπο πραγματικά μαγικό... στην πόλη των Τρικάλων

και συγκεκριμένα στον παλιό “Μύλο Ματσόπουλου” ζωντανεύει

με εντυπωσιακό τρόπο, για 4η χρονιά, η “μαγεία” των Χρι-

στουγέννων. Φέτος, ο χώρος έχει μεγαλώσει καθώς οι δράσεις

επεκτάθηκαν και πίσω από τον Μύλο, το “νησάκι” για περισ-

σότερη χαρά! Ο “Μύλος των Ξωτικών”, έως τις 4 Ιανουαρίου,

θα προσφέρει δωρεάν δράσεις στα παιδιά αλλά και σε όλους

όσους νιώθουν παιδιά, καθώς το σπίτι του Αϊ-Βασίλη, το νε-

ραϊδόσπιτο, το ταχυδρομείο και ο φούρνος των ξωτικών και το

μαγεμένο δάσος λειτουργούν ήδη, από τις 10 το πρωί έως τις

10 το βράδυ, και προσφέρουν απλόχερα γιορτινό πνεύμα.

Κατά την είσοδο στο πάρκο, οι επισκέπτες θα παραλαμβάνουν

το παραμυθένιο “διαβατήριό” τους και ακολουθώντας τη δια-

δρομή του “μαγικού χάρτη” θα έχουν την ευκαιρία να διασκε-

δάσουν, να εκπαιδευτούν, να χαρούν, να χαμογελάσουν, ενώ πα-

ράλληλα θα βοηθούν στη μεγάλη προσπάθεια προετοιμασίας των

δώρων. 

“ΞΕΦΥΤΡΩΣΑΝ” ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παραμυθένια... χωριά
» Με κατοίκους ξωτικά, καλικάντζαρους και Αϊ - Βασίληδες!

“ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ” ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Χριστουγεννιάτικη “χρυσόσκονη” μαγείας πασπαλίζει

τη Δράμα καθώς και φέτος λειτουργεί η “Ονειρούπολη”,

μια “αγκαλιά” για όλους τους επισκέπτες. Τα παραμυθέ-

νια ξύλινα σπιτάκια φιλοξενούν πληθώρα δωρεάν δρά-

σεων για τα μικρά παιδιά, με πολλές εκπλήξεις, ενώ το

σκηνικό συμπληρώνουν ποικίλα καλλιτεχνικά δρώμενα,

πλούσια εδέσματα και ροφήματα, το παγοδρόμιο και το

μαγευτικό καρουζέλ.

Συναυλίες που θα απογειώνουν, το σπίτι του Αϊ-Βασί-

λη με τις κάρτες γεμάτες χρυσόσκονη, το ατελιέ των ξω-

τικών που στολίζει με ζωγραφιές τα πρόσωπα των παι-

διών είναι ορισμένες ακόμη δράσεις που θα έχουν την

ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν στην “Ονειρού-

πολη” έως και τις 4 Ιανουαρίου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ξυλοπόδαρους, Αϊ-Βασίλη με τα ξωτικά, καλικάντζαρους,

ζεστό τσάι, κρασί, κεράσματα, παιχνίδια για παιδιά, πα-

ραμύθια και πολλές ακόμη εκπλήξεις θα έχει το Χρι-

στουγεννιάτικο Χωριό του Δήμου Κιλκίς που θα φιλοξε-

νεί τους επισκέπτες έως 31 Δεκεμβρίου.

Δεν θα λείπουν βέβαια τα χάλκινα της Γουμένισσας, οι

Μωμόγεροι του Αγίου Μάρκου που κατεβαίνουν στο Κιλ-

κίς στις 26 Δεκεμβρίου, ενώ παιδικές χορωδίες, χορευ-

τικά και άλλα θα γεμίσουν πρωινά και απογεύματα.

“ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ” 

ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Η “Παραμυθοχώρα” περιμένει στο

Στρατώνι της Χαλκιδικής μικρούς και με-

γάλους να διασκεδάσουν, να επισκε-

φτούν τα ανανεωμένα σπιτάκια, να στεί-

λουν γράμματα στον Αϊ-Βασίλη, να ακού-

σουν παραμύθια, να χαρούν με ξυλοπό-

δαρους και κλόουν, να κάνουν βόλτες στο

χωριό με τρενάκι και να απολαύσουν τις

μουσικές εκδηλώσεις.

Το χωριό θα μείνει ανοιχτό έως τις 2 Ια-

νουαρίου και η είσοδος θα είναι δωρε-

άν, ενώ έχει προβλεφθεί και δωρεάν με-

ταφορά, με λεωφορείο, από την πόλη της

Θεσσαλονίκης έως το Στρατώνι.

Στη Χαλκιδική θα στηθεί, επίσης, μία

ακόμη χριστουγεννιάτικη αγορά, στον πε-

ζόδρομο της Κασσανδρείας. Παγοδρόμιο,

ξύλινα σπιτάκια, σπίτι του Αϊ-Βασίλη και

των ξωτικών, χώρος παρασκευής παρα-

δοσιακών γλυκών και ζαχαρωτών θα λει-

τουργεί έως τις 28 Δεκεμβρίου. Το γιορ-

τινό θεσμό διοργανώνει ο τοπικός εμπο-

ρικός σύλλογος και απευθύνεται σε ντό-

πιους και επισκέπτες.

“ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ”

Με οικοδεσπότη τον Αϊ-Βασίλη θα στηθεί και φέτος η “4η

Παραμυθούπολη” στον πεζόδρομο της πόλης των Γιαννι-

τσών στην Πέλλα έως τις 4 Ιανουαρίου.

Παγοδρόμιο, τρενάκι, καρουζέλ, θεατρικές παραστάσεις,

συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια με δράση εί-

ναι ορισμένες από τις δραστηριότητες που μπορούν να απο-

λαύσουν οι επισκέπτες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ »

Είναι χωριά που όμοιά τους δεν
υπάρχουν. “Ξεφυτρώνουν” πάντα
στις αρχές Δεκεμβρίου σε όλη την
Ελλάδα, έχουν διάρκεια ζωής
έως και τριάντα ημέρες και τα
ονόματά τους παραπέμπουν σε
φανταστικούς κόσμους. Είναι
γεμάτα λάμψη, χρυσόσκονη, πο-
λύχρωμα φωτάκια, μυρωδάτα

σπίτια, έχουν μόνιμους κατοί-
κους τα ξωτικά, τις νεράιδες και
τα καλικαντζαράκια, ενώ στό-
χος τους είναι να προσφέρουν
άπλετη χαρά σε μικρούς και με-
γάλους τις ημέρες των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς. 
Ο “Μύλος των Ξωτικών” στα Τρί-
καλα, η “Ονειρούπολη” στη Δρά-
μα, ο “Αστερόκοσμος” στη Θεσ-

σαλονίκη, η “Παραμυθοχώρα”
στο Στρατώνι Χαλκιδικής, το
“Δάσος των Χριστουγέννων” στη
Βέροια και πολλά άλλα, σε διά-
φορες γωνιές της Ελλάδας έρχο-
νται για να “φωτίσουν” τις ημέ-
ρες των γιορτών και παράλληλα
να προσελκύσουν τουρίστες ώστε
να ενισχυθούν και οι τοπικές
αγορές.

Οι προετοιμασίες των χριστου-
γεννιάτικων χωριών ξεκινούν
αρκετό καιρό πριν από τις γιορ-
τές, με τα ξύλινα σπιτάκια να
προετοιμάζονται, τους εθελοντές
να παίρνουν τις θέσεις τους, τις
εκδηλώσεις να έχουν μπει σε
“τάξη”, ενώ σε αρκετές περι-
πτώσεις έχουν συνδυαστεί και
φιλανθρωπικές δράσεις.
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Στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, στη Βέροια,

στήθηκε και φέτος το γιορτινό παραμύθι του “Δάσους

των Χριστουγέννων”, το οποίο θα λειτουργεί μέχρι τις

6 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο από τις 10 το πρωί

έως τις 9 το βράδυ.

Στην τοποθεσία του φράγματος, κάτω από τα πεύκα

και τα πλατάνια, διαμορφώθηκε ένας χώρος γεμάτος

από σπιτάκια, χιλιάδες φωτάκια και τραγούδια, κου-

κλοθέατρο και δρώμενα βασισμένα στις αγαπημένες συ-

νήθειες και τις παραδόσεις των ημερών.

ΤΟ “ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ”

“ΞΥΛΙΝΟ ΧΩΡΙΟ” 

ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Το “Ξύλινο Χωριό” θα

λειτουργήσει και φέτος

στην πόλη της Φλώρινας,

στον χώρο της πλατείας

Γεωργίου Μόδη, δίνοντας

την ευκαιρία σε κατοί-

κους και επισκέπτες της

πόλης να γιορτάσουν με

τη ψυχή τους την περίο-

δο των εορτών των Χρι-

στουγέννων και της Πρω-

τοχρονιάς.

Μέχρι και την Τρίτη 6

Ιανουαρίου, το “Ξύλινο

Χωριό” θα λειτουργεί εντε-

λώς δωρεάν, ενώ επαγ-

γελματίες που δραστη-

ριοποιούνται στο χώρο

των παραδοσιακών προϊ-

όντων και σύλλογοι που

προάγουν τοπικά ήθη κι

έθιμα. 

Το Χριστουγεννιάτικο

“Χωριό του Κόσμου”, που

διοργανώνεται από την

Εθελοντική Ομάδα Δρά-

σης Ν. Πιερίας και τους

“Γιατρούς του Κόσμου”,

έχει ανοίξει τις πύλες του

στον Καπνικό Σταθμό Κα-

τερίνης.

Δώδεκα ξύλινα σπιτάκια

θα φιλοξενήσουν ποικίλες

δραστηριότητες που θα

απευθύνονται κυρίως στα

μικρά παιδιά. Παραδοσια-

κά γλυκίσματα, κάστανα,

ζαχαρωτά, δημιουργικά

παιχνίδια, νηστίσιμα εδέ-

σματα καθώς και εργα-

στήριο κεριών, σκιάχτρων

και χειροτεχνίας, χώρος

προβολών και ανάγνωσης

παραμυθιών, το σπίτι του

Αϊ-Βασίλη, είναι μερικά

από τα στοιχεία που συν-

θέτουν το σκηνικό του χω-

ριού.

Συγχρόνως, ένα πλούσιο

πρόγραμμα καλλιτεχνικών

παράλληλων εκδηλώσεων

θα πλαισιώσει τη λειτουρ-

γία του χριστουγεννιάτι-

κου χωριού. Η είσοδος

των επισκεπτών στο χωριό

θα γίνεται (προαιρετικά)

με την προσφορά τροφί-

μων και φαρμάκων για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο

και το Κοινωνικό Ιατρείο

και Φαρμακείο, αντίστοι-

χα.

Το χριστουγεννιάτικο χω-

ριό θα διαρκέσει έως τις 31

Δεκεμβρίου και θα λει-

τουργεί τις απογευματινές

ώρες.

ΤΟ “ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΑΠΕ - ΜΠΕ »

Oλες οι περιοχές της Ελλάδας ετοιμάζονται
με έθιμα και παραδόσεις που έχουν τις ρί-
ζες τους βαθιά πίσω στο χρόνο, να υποδε-
χθούν τη γέννηση του Χριστού.

Πόλεις και χωριά παρά την κρίση, στολίστηκαν, φωτίστη-

καν και οι προετοιμασίες για την πιο χαρούμενη γιορτή της

Χριστιανοσύνης ντύνονται με μελωδίες από τα κάλαντα και

αρωματίζονται με τις ξεχωριστές μυρωδιές από τις κουζίνες

των σπιτιών.

Η Μαίρη Παναγάκου, με τις γνώσεις της για τη λαϊκή πα-

ράδοση και την παραδοσιακή μαγειρική, τον πλούτο των οποί-

ων έχει καταγράψει για να τον παραδώσει στις επόμενες γε-

νιές, μιλάει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα έθιμα αυτών των ημερών.

Τα κάλαντα

Τα κάλαντα είναι ένα τραγούδι, μια παράδοση και μια χαρ-

μόσυνη αναγγελία.

«Καλήν εσπέρα άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού την

Θεία Γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας».

Τα κάλαντα πήραν το όνομα τους από τις καλένδες του Ια-

νουαρίου. Οι καλένδες ήταν οι πρώτες ημέρες των Ρωμαϊ-

κών μηνών και συγγενείς και φίλοι αντάλλασσαν επισκέψεις

και δώρα, που ήταν μέλι, ξερά σύκα, χουρμάδες, χυλός και

μικρά νομίσματα.

Τα κάλαντα είναι μίγμα θρησκευτικού και κοσμικού πε-

ριεχομένου. Στην αρχή εξαγγέλλεται και περιγράφεται το θρη-

σκευτικό γεγονός και μετά ακολουθούν τα εγκώμια για τα διά-

φορα πρόσωπα της οικογένειας ανάλογα με τα χαρίσματα

τους, την ηλικία τους, το επάγγελμα τους ή την κοινωνική τους

θέση.
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Τα Χριστούγεννα 
στις γειτονιές της Ελλάδας 

» Έθιμα, με γιορτινές μελωδίες και ξεχωριστές μυρωδιές από τις κουζίνες των νοικοκυριών

Το “τάισμα” της βρύσης

Τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται

το λεγόμενο “τάισμα της βρύσης”, σε χωριά της Κεντρικής

Ελλάδας. Οι κοπέλες τα χαράματα πηγαίνουν στην πιο κο-

ντινή βρύση για να κλέψουν το “άκραντο νερό”, δηλαδή αμί-

λητο γιατί δεν βγάζουν λέξη σε όλη τη διαδρομή. Οταν πά-

ρουν το νερό, αλείφουν τη βρύση με βούτυρο και μέλι με την

ευχή, όπως τρέχει το νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπί-

τι, και όπως γλυκό είναι το μέλι, έτσι γλυκιά να είναι και η

ζωή τους. Για να έχουν καλή σοδειά, όταν φθάνουν εκεί, την

ταΐζουν με διάφορα προϊόντα όπως βούτυρο, ψωμί, τυρί

,όσπρια ή κλαδί ελιάς. Ελεγαν μάλιστα ότι όποια κοπέλα πή-

γαινε πρώτη στη βρύση θα ήταν η πιο τυχερή όλο το χρό-

νο. Έπειτα έριχναν στη στάμνα που θα έφερναν το νερό, ένα

βατόφυλλο και τρία χαλίκια, κλέβουν το νερό από τη βρύ-

ση και γυρίζουν στο σπίτι τους πάλι αμίλητες μέχρι να πι-

ούνε όλοι από το “άκραντο νερό”. Με το ίδιο νερό ραντίζουν

και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού και σκορπίζουν και τα

τρία χαλίκια στο σπίτι. Στη λαϊκή μας παράδοση ο βάτος φέρ-

νει αισιοδοξία και καλά μαντάτα και διώχνει τα ξόρκια.

“Πάντρεμα της φωτιάς”

Στα χωριά της Εδεσσας την παραμονή των Χριστουγέννων

“παντρεύουν τη φωτιά”, δηλαδή παίρνουν ένα ξύλο με θηλυ-

κό όνομα, δηλαδή κερασιάς και ένα με αρσενικό όνομα, συνήθως

από αγκαθωτά δέντρα, δηλ. από βάτο. Βάζουν τα ξύλα στο τζά-

κι να καούν και ανάλογα με τον κρότο ή τη φλόγα τους μπο-

ρούν να προβλέψουν τα μελλούμενα είτε για τον καιρό είτε για

τη σοδειά τους. Η λαϊκή μας παράδοση θέλει τα αγκαθωτά δέ-

ντρα να απομακρύνουν τα δαιμονικά όντα, όπως τους καλι-

κάντζαρους.

Στη Θεσσαλία, όταν τα κορίτσια επιστρέφουν από την εκκλησία,

ανήμερα Χριστούγεννα, βάζουν δίπλα στο τζάκι κλαδιά κέδρου

που τα ξεδιαλέγουν να είναι λυγερά, ενώ τα αγόρια βάζουν από

αγριοκερασιά. Τα λυγερά αυτά κλαδιά αντιπροσωπεύουν τις επι-

θυμίες τους για μια όμορφη ζωή. Όποιο κλωνάρι καεί πρώτο

αυτό είναι καλό σημάδι γιατί αυτός ο νέος ή η νέα θα παντρευτεί

πρώτα.

Το ζύμωμα του Χριστόψωμου στη Κρή-

τη είναι έργο Θείο και έθιμο καθαρά Χρι-

στιανικό. Για το Χριστουγεννιάτικο τρα-

πέζι το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο

ψωμί αφού θα στηρίξει τη ζωή του νοι-

κοκύρη και της οικογένειας του.

Χρησιμοποιούν καλό αλεύρι και ακριβά

υλικά όπως ροδόνερο, μέλι, σουσάμι,

κανέλλα και γαρύφαλλα. Μαζεύονται οι

γυναίκες του σπιτιού και όσο να γίνει το

προζύμι, τραγουδούν, «ο Χριστός γεν-

νιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για

να γένει». Πλάθουν το ζυμάρι, παίρνουν

τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κου-

λούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν

σταυρό με λουρίδες από τη ζύμη και στο

κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι που

συμβολίζει τη γονιμότητα.

Στην υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν

σχήματα με το πιρούνι για να βγάλουν το

“κακό μάτι” και να “καρφώσουν” την κα-

κογλωσσιά. Ο νοικοκύρης του σπιτιού

παίρνει το Χριστόψωμο, το σταυρώνει, το

κόβει και το μοιράζει σε όλους όσους πα-

ρευρίσκονται στο τραπέζι, σαν συμβολι-

σμό της Θείας Κοινωνίας, που ο Χριστός

έδωσε τον Άρτο της ζωής σε όλη την αν-

θρώπινη οικογένεια του.

«Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, 

κυρά καμαροφρύδα»

Κατόπιν ακολουθούν οι ευχές,

«Τούτο το σπίτι το ψηλό, 

πέτρα να μη ραγίσει

Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 

χρόνια πολλά να ζήσει»

Και τελειώνουν με την παράκληση για

φιλοδώρημα,

«αφέντη μου ευγενικέ, 

αν έχεις γρόσια δος μας τα

αν έχεις και γλυκό κρασί 

βγάλε να μας κεράσεις».

Όμως, έχουν έτοιμους και στίχους γι αυ-

τούς που δεν τους δίνουν φιλοδώρημα,

«αφέντη μου στην κάπα σου 

χίλιες χιλιάδες ψείρες,

Άλλες γεννούν, 

άλλες κλωσούν 

κι άλλες αυγά μαζώνουν»

Χριστουγεννιάτικο
στεφάνι

Στα χωριά συνηθίζουν

να κρεμάνε στους τοίχους

και τις εξώπορτες ολόκληρες

πλεξούδες από σκόρδα που

πάνω τους καρφώνουν μο-

σχοκάρφια, δηλαδή γαρυφαλ-

λάκια για να διώξουν την κακογλωσσιά που

“καρφώνει” την ευτυχία του σπιτιού τους.

Διακοσμημένο με Χριστουγεννιάτικα

στολίδια, το στεφάνι από έλατο στην

εξώπορτα, εκτός από το καλωσόρισμα

στους καλεσμένους φέρνει τύχη στο

σπίτι. Βασική η ύπαρξη του σκόρδου

στο δέσιμό του που προφυλάσσει

από το κακό μάτι.

Το Κρητικό Χριστόψωμο
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Τα έθιμα 
των Βαλκανίων 

Τα Χριστούγεννα εορτάζονται με διάφορους

τρόπους στις βαλκανικές χώρες, με τα ξε-

χωριστά ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου να

“χρωματίζουν” τις γιορτινές ημέρες και να

αποτελούν “όαση” χαράς για μικρούς και με-

γάλους..

Στη Ρουμανία, την παραμονή των Χρι-

στουγέννων, στους δρόμους αντηχούν οι χα-

ρούμενες φωνές μικρών αλλά και... μεγαλύ-

τερων που ψάλλουν τα κάλαντα. Σε ορισμέ-

νες, μάλιστα, περιοχές τα κάλαντα αναφέ-

ρονται στον Τραϊανό, τον Ρωμαίο αυτοκρά-

τορα που κατέλαβε τη Δακία το 106 μ.Χ..

Οι παρέες των “καλαντάδων” γυρίζουν τα

σπίτια και μοιράζονται ό,τι τους προσφέρουν

οι σπιτονοικοκύρηδες: καρύδια, μήλα και το-

πικά εδέσματα, όπως αλμυρά κουλουράκια.

Ένα άλλο έθιμο που διατηρούν οι “καλα-

ντάδες” είναι ότι κρατούν ένα αστέρι -που

συμβολίζει το άστρο της Βηθλεέμ- όταν ψάλ-

λουν τα κάλαντα. Το αστέρι φέρει χρωματι-

στά χαρτιά και καμπανούλες, ενώ έχει και πα-

ραστάσεις αγγέλων και τα κάλαντα με το αστέ-

ρι αντηχούν στα δρομάκια από τις 24 μέχρι

τις 27 Δεκεμβρίου. Την ημέρα των Χριστου-

γέννων το ψωμί μπαίνει κάτω από το τραπέζι

για να φέρει καλοτυχία στο σπίτι και το γου-

ρουνόπουλο αποτελεί το κυρίως χριστου-

γεννιάτικο γεύμα.

Στη Βουλγαρία, η έναρξη του εορτασμού των

Χριστουγέννων είναι η 22η Δεκεμβρίου,

ημέρα που γιορτάζεται ο άγιος Ιγνάτιος.

Σύμφωνα 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 δανει-

σμός αποφεύγεται την ημέρα του αγίου

Ιγνατίου, ώστε ο πλούτος να μείνει στο σπί-

τι όλο το νέο έτος.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα διεξάγεται η τε-

λετή των “Koleduvane”, όπου νεαρά αγόρια,

μεταμφιεσμένα, ψάλλουν τα κάλαντα και εύ-

χονται υγεία και ευτυχία. Τα Χριστούγεννα

ετοιμάζεται ένα ειδικό ψωμί (όπως η βασι-

λόπιτα της Πρωτοχρονιάς), όπου τοποθετεί-

ται ένα νόμισμα και το βράδυ κόβεται από τον

ιδιοκτήτη και μοιράζεται στα μέλη της οικο-

γένειας, αφού πρώτα ορισμένα κομμάτια

κοπούν για την Παναγία και το σπίτι. Οι στά-

χτες από τα τζάκια που καίνε σκορπίζονται

στα χωράφια για να φέρουν καρποφορία σύμ-

φωνα με τις βουλγαρικές δοξασίες.

Στη Βουλγαρία δεν βάζουν ποτέ κρέας στο

τραπέζι παραμονή των Χριστουγέννων, μόνο

ανήμερα και φτιάχνουν επτά διαφορετικά πιά-

τα φαγητού την παραμονή των Χριστουγέν-

νων, όπως ντολμαδάκια με κληματόφυλλα και

ρύζι, βρασμένα φασόλια και πιπεριές, μαμα-

λίγκα-ψωμί από καλαμποκάλευρο. Δεν μα-

ζεύουν ποτέ το τραπέζι που φάγανε πριν από

τα Χριστούγεννα και αφήνουν το τζάκι

αναμμένο μέχρι να ξημερώσει.

Στην Κροατία, η εορταστική περίοδος αρχίζει

στις 6 Δεκεμβρίου, οπότε γιορτάζεται ο Άγιος

Νικόλαος και στις 13 Δεκεμβρίου, την ημέ-

ρα της Αγίας Λουκίας. Ο Άγιος Νικόλαος φέρ-

νει δώρα στα παιδιά που δεν έκαναν αταξίες

όλη τη χρονιά. Το Χριστουγεννιάτικο τραπέ-

ζι κοσμεί ένα κομμάτι σανό με μία κόκκινη

κορδέλα και ένα μήλο, που συμβολίζει τη γο-

νιμότητα. Το σανό, μετά τις γιορτές, το

ταΐζουν στα ζώα, σύμφωνα με τα έθιμα. Το

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίζεται με κα-

ρύδια, γλυκά, κεριά και γυάλινα παιχνίδια.

Στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο τα Χρι-

στούγεννα κόβουν ένα ψωμί με νόμισμα που

ονομάζεται "cesnica" (τσέσνιτσα) και όποιος

τύχει το φλουρί έχει καλοτυχία για τη νέα χρο-

νιά. Στο τραπέζι σκορπούν άχυρα, όπως και

στην Κροατία, για να υπάρχει υγεία. Την πα-

ραμονή των Χριστουγέννων επίσης αγορά-

ζουν μια βελανιδιά για να την κάψουν στο τζά-

κι ώστε να φέρει τύχη.

Στη Σλοβενία κυριαρχούν τα κάλαντα αλλά

και το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέ-

ντρου, ενώ κόβουν επίσης ψωμί-βασιλόπιτα

“potica” (πότιτσα) για υγεία και καλοτυχία.

Στην ΠΓΔΜ, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται

με το παλαιό ημερολόγιο και στις 5 Δεκεμ-

βρίου στήνονται φωτιές, οι παρέες πίνουν και

χορεύουν, ενώ κόβουν και τη λαγάνα με το

φλουρί. Την επόμενη μέρα, που ονομάζεται

Μπάντνικ, τα παιδιά ψάλουν τα κάλαντα και

το βράδυ ξανακόβουν πίτα με τυχερό νόμισμα.

Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 7 Ια-

νουαρίου.

Στην Αλβανία, όπως και στη Βουλγαρία, πα-

λιά το φλουρί τοποθετούνταν στον μπακλα-

βά αλλά σήμερα υπάρχει η βασιλόπιτα, ενώ

το φαγητό των Χριστουγέννων ήταν πιλάφι

με αρνί και σήμερα κυριαρχεί η γαλοπούλα

ως κύριο πιάτο. Aκόμη στολίζουν δέντρο και

τα παιδιά ψάλλουν τα κάλαντα όπως στις πε-

ρισσότερες χώρες των Βαλκανίων.

Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη συναντάμε, επίσης,

τα κάλαντα και το στόλισμα του Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου, ενώ ανήμερα τα Χρι-

στούγεννα στο τραπέζι υπάρχει μοσχαρίσιο

κρέας, πίτες και γλυκά.

Ανεξάρτητα από το πώς γιορτάζονται τα Χρι-

στούγεννα σε κάθε μια από τις χώρες της Βαλ-

κανικής, η ευχή είναι μία:

«Ευχές σε όλους για χαρούμενες γιορτές και

στον καινούργιο χρόνο πάμπλουτοι να ’στε

στη χαρά και πάμφτωχοι στον πόνο».

Οι μωμόγεροι
στη Δράμα

Η λαϊκή φαντασία οργιάζει

με τις σκανταλιές των καλι-

κάντζαρων που βρίσκουν την

ευκαιρία να αλωνίσουν στον

επάνω κόσμο, τότε που τα

νερά είναι “αβάφτιστα”. Η όψη

τους τρομακτική και οι σκα-

νταλιές τους απερίγραπτες,

αλλά και ο τρόμος τους άλλος

τόσος για τη φωτιά. Στα χωριά

Πλατανιά και Σιταγροί της

Δράμας συναντάμε το έθιμο

των Μωμόγερων που προέρ-

χεται από τους Πόντιους πρό-

σφυγες. Η ονομασία τους προέρχεται από το μίμος ή το μώμος και το γέρος και συνδέεται με τις μιμητικές τους κινήσεις. Φοράνε τομάρια λύ-

κων ή τράγων ή είναι ντυμένοι με στολές ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά και έχουν την 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 γίνεται στην

Κοζάνη και τη Καστοριά με την ονομασία Ραγκουτσάρια.

Τα Χριστόξυλα

Σε πολλά χωριά της Μακεδονίας

από τις παραμονές των Χριστου-

γέννων ο νοικοκύρης του σπιτιού

ψάχνει στα χωράφια και βρίσκει

ένα μεγάλο χοντρό και γερό ξύλο

από πεύκο ή ελιά και το πάει σπί-

τι του. Η νοικοκυρά φροντίζει να

έχει καθαρίσει το σπίτι αλλά με ιδι-

αίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να

μη μείνει ούτε ίχνος από την πα-

λιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμα

και την καπνοδόχο, για να μην βρί-

σκουν πατήματα να κατέβουν οι

καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια

όπως λένε στα Χριστουγεννιάτικα

παραμύθια, και μαγαρίσουν το

σπίτι. Βάζει λοιπόν το Χριστόξυλο

στο τζάκι την παραμονή και το

ανάβει αφήνοντας το να σιγοκαί-

ει όλο το δωδεκαήμερο από τα Χρι-

στούγεννα μέχρι τα Φώτα. Στη

λαϊκή παράδοση πίστευαν ότι η

στάχτη αυτή προφύλασσε το σπί-

τι και τα χωράφια από κάθε κακό

και καθώς καίγεται, ζεσταίνεται ο

Χριστός στη φάτνη.

Στη Σκιάθο, οι πιο παλιοί λένε ότι

από την 1η Δεκεμβρίου οι καλι-

κάντζαροι ετοιμάζουν το καράβι

τους για να έρθουν 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 βου-

βάνουν. Την παραμονή των Φώ-

των, όμως, οι καλικάντζαροι τα μα-

ζεύουν γρήγορα και φεύγουν τρέ-

χοντας μην τους προφτάσει ο πα-

πάς με τον αγιασμό και τους ζε-

ματίσει.
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ΕπιΜέλΕιΑ:  ΓιΑΝΝΑ

ΜΑΡΟΥλΟΣΗΦΑΚΗ

ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Χριστουγεννιάτικα έθιμα

Ένα οδοιπορικό στον εορτασμό των Χριστουγέννων ανά τον κόσμο παρου-
σιάζουν σήμερα τα “Χανιώτικα Νέα”. Ηθη και έθιμα, για να ξέρουμε τι γί-
νεται και στους άλλους λαούς.

Βέλγιο

Το Βέλγιο μπαίνει στο πνεύ-

μα των Χριστουγέννων από

νωρίς με την ημέρα του Sin-

terklaas και με τον πολύτιμο

βοηθό του Zwarte Piet που

μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε

σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις

κάλτσες των δώρων στο τζά-

κι και αφήνουν σανό και ζά-

χαρη για το άλογο του Sin-

terklaas. Ο Sinterklaas δεν

είναι ο Santa Claus ή αλλιώς

Άι Βασίλης.

Στο Βέλγιο τα Χριστούγεννα

εορτάζονται και με πλήθος

παραστάσεων που αποδίδο-

νται καλλιτεχνικά σκηνές από

τη Θεία Γέννηση καθώς και λι-

τανείες και ακόμη υπαίθριες

αγορές.

Γαλλία 
Τα Χριστούγεννα στη Γαλλία αποτελούν την εορταστική κορύφωση του έτους. Σε αντί-

θεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η εποχή προ των Χριστουγέννων είναι λιγότερο ση-

μαντική. Η παραμονή των Χριστουγέννων εδώ είναι μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα.

Το βράδυ όμως η οικογένεια συγκεντρώνεται για ένα ολοκληρωμένο χριστουγεννιάτικο

δείπνο. Ο Père Noël (Ο πατέρας των Χριστουγέννων), ο κατά τους Γάλλους Άγιος Βασί-

λης, δίνει τα δώρα του το βράδυ μεταξύ 24 προς 25 Δεκεμβρίου. Μεγάλη σημασία στους

εορτασμούς των Χριστουγέννων έχουν οι γαστρονομικές απολαύσεις. Το παραδοσιακό

εορταστικό τραπέζι, το “Reveillon” (ρεβεγιόν) αποτελείται από μια πλούσια γκάμα δια-

φορετικών πιάτων. Και αυτό το έθιμο έχει περάσει σήμερα στα προγράμματα όλων των

ξενοδοχειακών μονάδων της Ευρώπης και όχι μόνο αλλά και

επί πλέον και την Πρωτοχρονιά. Οι Γάλλοι τα

Αλεξανδριανά τα γνωστά κόκκινα

λουλούδια τα αποκαλούν

Etoiles de Noël (Αστέρια

των Χριστουγέν-

νων) και τα

χρησιμοποι-

ούν για δια-

κόσμηση εσω-

τερικών χώ-

ρων καθώς και

ως δώρο σε όλη

τη διάρκεια του

έτους.

Αγγλία 
Η Αγγλική κλασσική διακόσμηση περιλαμβάνει φωτεινά κόκκινα Αλεξανδρινά γύρω από το

τζάκι, καθώς και κλαδιά “γκι” που κρέμονται από την οροφή που σύμφωνα με τη παράδοση

όποιος στέκεται κάτω απ’ αυτό πρέπει να ανταλλάξει φιλιά με αγαπημένα πρόσωπα. Για τους

Άγγλους δεν νοείται εορταστικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς γαλοπούλα, κρεατόπιτα και

χριστουγεννιάτικη πουτίγκα για καλή τύχη.

Δανία 
Στη Δανία την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα φτιάχνονται πολλά χειροποίητα στο-

λίδια για τη διακόσμηση των σπιτιών. Οι περισσότερες οικογένειες φτιάχνουν μόνες τους

το παραδοσιακό αλεξανδρινό στεφάνι με τέσσερα κεριά που συμβολίζουν τις τέσσερις Κυ-

ριακές μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων.

Εκτός από το στεφάνι για τη σύνθεση του οποίου χρησιμοποιούνται μικρά κόκκινα ή μπεζ

αλεξανδρινά, κλαδιά και λαμπερά στολίδια υπάρχει και το “έθιμο του κεριού” που είναι

ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά και χρησιμεύει σαν ημερολόγιο. Κάθε παιδί έχει ένα κερί

το οποίο χωρίζεται με οριζόντιες γραμμές ή νούμερα στις μέρες που αντιστοιχούν μέχρι

τα Χριστούγεννα. Κάθε μέρα το κερί ανάβεται μέχρι να πλησιάσει η επόμενη γραμμή. Έτσι

φθάνει η μέρα που θα πάρει και το δώρο του.

Η περίοδος των Χριστουγέννων στη Δανία συνοδεύεται και από τα απαραίτητα και πολύ

σκανταλιάρικα καλικαντζαράκια τα “Julenisser”.

Η παραμονή των Χριστουγέννων γιορτάζεται με το παραδοσιακό τραπέζι μεταξύ των συγ-

γενών. Ενα μεγάλο αμύγδαλο κρύβεται μέσα στο δανέζικο γλυκό. Ο τυχερός που θα το βρει

ανταμοίβεται με το λεγόμενο “δώρο του αμύγδαλου”.

Ελβετία 
Στην Ελβετία οι τέσσερις εβδομάδες

προ των Χριστουγέννων εορτά-

ζονται με πλούσια παραδοσιακά

έθιμα, όπως το γιορτινό στεφάνι και

το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο.

Ο “Samichlaus” όπως ονομάζεται

στη γερμανική πλευρά της Ελβετίας

ο Aγιος Νικόλαος μοιράζει γλυκά και

δώρα στα παιδιά στις 6 Δεκεμβρίου.

Η παραμονή των Χριστουγέννων με

όλα τα άλλα έθιμα του Δένδρου, τα κά-

λαντα, το γιορτινό τραπέζι και η λει-

τουργία των Χριστουγέννων χαρα-

κτηρίζουν τη ημέρα αυτή.
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Ισπανία 

Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος ξεκινάει στην Ισπανία με τη μεγάλη κλήρωση

της 22ας Δεκεμβρίου. Για τους Ισπανούς τα Χριστούγεννα είναι η πιο σημα-

ντική εορτή του χρόνου και ακολουθείται από την Πρωτοχρονιά, η οποία ονο-

μάζεται “Noche Vieja”, και την 6η Ιανουαρίου την “Dia de Reyes”.

Η παραμονή των Χριστουγέννων ή αλλιώς “Noche Buena” είναι το βράδυ

που μαζεύεται όλη η οικογένεια. Τα δωμάτια διακοσμούνται με κλαδιά από

πεύκα, μπεζ και κόκκινα αλεξανδρινά και αναμμένα κεριά δίνοντας μια κα-

τάνυξη και ένα χρώμα στην ατμόσφαιρα. Μετά το τραπέζι των Χριστουγέν-

νων στο οποίο προσφέρονται τοπικές σπεσιαλιτέ, ακολουθεί η Λειτουργία των

Χριστουγέννων.

Ο διάσημος πετεινός Misa del Gallo υπενθυμίζει τον αλέκτορα που σύμφωνα

με τη παράδοση, ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε το χαρμόσυνο μήνυμα της

Γέννησης του Ιησού. Στις 5 Ιανουαρίου στη διάρκεια μιας μεγάλης παρέλα-

σης της “Cabalgata de Reyes” άνθρωποι ντυμένοι σαν τους Τρεις Μάγους και

άλλες μορφές της Θρησκείας πετάνε γλυκά στα παιδιά. Η εορταστική περίο-

δος ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου την μέρα των Θεοφανίων κατά τη διάρ-

κεια της οποίας οι Τρεις Μάγοι φέρνουν τα δώρα στα παιδιά, πάντα σύμ-

φωνα με την παράδοση.

Νορβηγία  

Τα Σκανδιναβικά “Jul” (Χριστούγεννα) έχουν τις ρίζες τους σε αρχαία γεωργικά

έθιμα του Χειμώνα και της εποχής της συγκομιδής. Ο Julenissen όπως ονο-

μάζεται ο Νορβηγός Άγιος Βασίλης, μαζί με τους βοηθούς του φέρνει δώρα

και καλή τύχη στο σπίτι και στο στάβλο.

Τη νύχτα των Χριστουγέννων τα παιδιά βάζουν μπολ με κουρκούτι από αλεύ-

ρι σαν προσφορά στον Julenissen που επισκέπτεται τα παιδιά της Νορβηγίας,

ολοκληρώνοντας το μακρινό του ταξίδι από τη Λαπωνία πάνω στο έλκηθρο

που το σέρνουν τάρανδοι.

Η ημέρα των Χριστουγέννων ονομάζεται Julbrod κατά τη διάρκεια της οποί-

ας τα παλιά χρόνια ετοιμάζονταν μέχρι και 60 διαφορετικά πιάτα για το τρα-

πέζι των φίλων, των συγγενών και φυσικά της οικογένειας.

Πολωνία 
Στην Πολωνία η περίοδος που προηγείται

των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κή καθώς νέοι και μεγάλοι απέχουν συνειδη-

τά από πειρασμούς (κυρίως από γλυκά) στη

προσπάθειά τους να έχουν εσωτερική γαλήνη

και αρμονία.

Τα σπίτια και τα δωμάτιά τους φαντάζουν

υπέροχα με πλούσιες χριστουγεννιάτικες δια-

κοσμήσεις. Και εδώ κόκκινα ή μπλε αλεξαν-

δριανά χρησιμοποιούνται στη παραδοσιακή

διακόσμηση της Πολωνίας σε συνδυασμό με

κλαδιά από πεύκα.

Η παραμονή των Χριστουγέννων θεωρείται

η πιο σημαντική ημέρα των εορτών. Μετά από

μια ημέρα νηστείας η οικογένεια από τους γη-

ραιότερους μέχρι τα παιδιά συγκεντρώνο-

νται στο γιορτινό τραπέζι που ειδικά για τη πε-

ρίσταση είναι περίτεχνα διακοσμημένο ενώ το

λευκό τραπεζομάντιλο θεωρείται πλέον απα-

ραίτητο.

Μόλις το πρώτο αστέρι εμφανισθεί στον ου-

ρανό η εορτή μπορεί να ξεκινήσει. Η έναρξη

της εορτής γίνεται με το μοίρασμα του χρι-

στουγεννιάτικου μπισκότου, ως ένδειξη αγά-

πης και συμφιλίωσης που συνοδεύεται με την

ανταλλαγή θερμών ευχών.

Στο τραπέζι υπάρχει πάντα και ένα πιάτο

άδειο σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης

εμφανιστεί αναπάντεχα. Τα δώρα τοποθετού-

νται κάτω από το δένδρο των Χριστουγέννων

και προσφέρονται από τον νεαρότερο σε ηλι-

κία.

Σε αντίθεση με την αγγλοσαξονική παράδο-

ση, τα δώρα δεν απευθύνονται σε καθορισμένα

πρόσωπα έτσι αυτά επιλέγονται να είναι γε-

νικού ενδιαφέροντος ή χρήσης.

Γερμανία
Στη Γερμανία το διάστημα που προηγείται των Χριστουγέν-

νων είναι πολύ σημαντικό. Για τις οικογένειες τα χριστουγεν-

νιάτικα μπισκότα, το χριστουγεννιάτικο κέικ αποτελούν τα πα-

ραδοσιακά έθιμα της περιόδου. Χαρακτηριστικές είναι και οι

χριστουγεννιάτικες αγορές στο κέντρο κάθε πόλης που εμφα-

νίζονται από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου και τε-

λειώνουν την παραμονή των Χριστουγέννων. Οι πάγκοι της Χρι-

στουγεννιάτικης αγοράς έχουν γλυκά, στολίδια και ζεστό κόκ-

κινο γλυκό κρασί με μπαχαρικά. Στις 6η Δεκεμβρίου γιορτάζεται

ο Ζανκτ Νίκλαους (ο Άγιος Νικόλαος) που είναι παρόμοιος του

Άγιου Βασιλείου ως προς το έθιμο των δώρων. Στη λαογραφι-

κή του έκδοση φέρνει δώρα στα καλά παιδιά, αλλά και ένα δε-

ματάκι βέργες για να δείρει τα παιδάκια που δεν ήταν φρόνι-

μα.

Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλο βάρος στη διακόσμηση των σπι-

τιών τους την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Γύρω

από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά κεράκια ή λαμπιόνια και

στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες φι-

γούρες, ενώ στον κήπο στολίζουν ένα αληθινό φυτεμένο έλα-

το με λαμπάκια.

Επίσης, στη Γερμανία συναντάται συχνά το έθιμο του λεγό-

μενου Adventskranz. Πρόκειται για ένα κηροπήγιο από κλαδιά

ελάτου που είναι πλεγμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα στε-

φάνι. Στο στεφάνι απάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που

συμβολίζουν τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν τα Χρι-

στούγεννα. Κάθε Κυριακή ανάβουν ένα κερί παραπάνω, με-

τρώντας αντίστροφα το χρόνο που απομένει για τον ερχομό των

Χριστουγέννων. Δηλαδή τέσσερις βδομάδες πριν τα Χριστού-

γεννα ανάβουν ένα κερί, την επόμενη βδομάδα δύο, την με-

θεπόμενη τρία και τελικά την τελευταία Κυριακή πριν τα Χρι-

στούγεννα ανάβουν τέσσερα κεριά.

Σε όλα τα σχολεία από το νηπιαγωγείο ως το γυμνάσιο γίνε-

ται Χριστουγεννιάτικη εορτή με θεατρική παράσταση, ενώ τα

παιδιά ανταλλάζουν δώρα. Το έθιμο αυτό ονομάζεται Wichteln

και είναι αγαπητό και στις Χριστουγεννιάτικες γιορτές των με-

γάλων. Κάθε ένας φέρνει ένα ή παραπάνω δωράκια τυλιγμένα

στο χαρτί και τα βάζει μαζί με τα άλλα κάτω από το Χριστου-

γεννιάτικο δέντρο. Όταν έρθει η ώρα, ένας ένας με την σειρά

περνάνε όλοι κάτω από το δέντρο και παίρνουν από ένα δω-

ράκι μέχρι που να τελειώσουν. Οι εταιρείες διοργανώνουν Χρι-

στουγεννιάτικο τραπέζι για όλους τους εργαζομένους. Το ίδιο

και οι όμιλοι, και οι παρέες, οι οποίες συναντιούνται για την

παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη εορτή.

Ένα άλλο έθιμο της εποχής πριν τα Χριστούγεννα είναι το χρι-

στουγεννιάτικο ημερολόγιο Adventskalender. Πρόκειται για ένα

ημερολόγιο με 24 θέσεις αριθμημένες από το 1 μέχρι το 24 και

συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμβρίου πριν από τα Χρι-

στούγεννα. Οι θέσεις είναι κλεισμένες με πορτάκια. Κάθε μέρα

ανοίγουν το αντίστοιχο πορτάκι και βρίσκουν μια έκπληξη που

μπορεί να είναι ένα σοκολατάκι, ζαχαρωτό, παιχνίδι, κλπ..

Τα δώρα φέρνει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων

ο Βάιναχτσμαν (Weihnachtsmann) ή ο “Χριστούλης”

(Christkind). Το έθιμο αυτό ξεκίνησε από τη Μεταρρύθμιση του

Λούθηρου για να δώσουν μια πιο γιορταστική μορφή στην ημέ-

ρα της γέννησης του Χριστού. 

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο το στολίζουν την παραμονή των

Χριστουγέννων. Στα περισσότερα σπίτια κάτω από το δέντρο

υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη. Το δέντρο είναι στολισμέ-

νο με φιγούρες (αγγελάκια κ.λπ.), ή με μπαλίτσες και φωτίζε-

ται με κεράκια αναμμένα ή με λαμπάκια.

Τα δώρα τα βάζουν κρυφά κάτω από το δέντρο και δίπλα στην

φάτνη, για να τα βρουν τα παιδιά επιστρέφοντας από την εκ-

κλησία. Την ημέρα των Χριστουγέννων η οικογένεια γιορτά-

ζει γύρω από το πλούσιο τραπέζι, ενώ την δεύτερη μέρα των

Χριστουγέννων οι συγγενείς μαζεύονται όλοι και γιορτάζουν

όλοι μαζί το απόγευμα. Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φα-

γητό είναι η ψητή χήνα (Weihnachtsganz) με κόκκινο λάχανο

(Rotkohl) και μπαλάκια από πατάτες (Klösse). Άλλα παραδοσιακά

φαγητά είναι η πέστροφα και ο κυπρίνος.

Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα συναντάμε το έθιμο των τριών

μάγων. Από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, παι-

δάκια που είναι ντυμένα τρεις μάγοι πηγαίνουν από σπίτι σε

σπίτι και τραγουδούν. Παριστάνουν τους τρεις μάγους που επι-

στρέφουν από την Βηθλεέμ. Όποιος ανοίξει την πόρτα τους δω-

ρίζει γλυκά και ξηρούς καρπούς, ενώ δίνει λεφτά για τον έρα-

νο που κάνουν. Σε αντάλλαγμα οι τρεις μάγοι γράφουν με κι-

μωλία τα αρχικά τους (δηλαδή Κάσπαρ, Μέχιορ και Μπάλτα-

ζαρ) και το τρέχον έτος, π.χ. 20 * C + M + B + 08. Το γραφίτι

αυτό θεωρείται ότι φέρνει γούρι και γι’ αυτό δεν το σβήνουν,

έτσι ώστε σε μερικά σπίτια συναντάμε τις υπογραφές των μά-

γων ολόκληρων δεκαετιών.
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Σουηδία 

Οι γιορτές στην Σουηδία αρχίζουν στις 13 Δε-

κεμβρίου με την ημέρα της Lucia, που σύμφωνα

με τον θρύλο, είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρό-

νου και άρα άνθρωποι και ζώα χρειάζονται πε-

ρισσότερη τροφή.

Στο σπίτι, η Lucia (Βασίλισσα του Φωτός) βρί-

σκει την έκφρασή της στο πρόσωπο της μεγα-

λύτερης κόρης της οικογένειας. Φοράει ένα μα-

κρύ άσπρο φόρεμα και ένα στέμμα με κεριά στα

μαλλιά της. Ξυπνάει τους γονείς της, τραγου-

δώντας το παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι “San-

ta Lucia” και τους πάει καφέ, κουλουράκια και

κάποτε glogg (ζεστό κρασί με μπαχαρικά).

Επίσης διοργανώνονται εκλογές για την επι-

λογή της Lucia που θα ηγηθεί στην μεγάλη πα-

ρέλαση στη Στοκχόλμη.

Το έθιμο του Xριστουγεννιάτικου δέντρου, ήρθε

στην Σουηδία από τη Γερμανία, ήδη, από τα

1700, αλλά γενικεύτηκε σε όλη την χώρα τον τε-

λευταίο αιώνα. Πάντως, σήμερα σε όλα τα νοι-

κοκυριά στολίζεται δέντρο.

Το αποκορύφωμα των εορτασμών είναι και

στην Σουηδία, η παραμονή των Χριστουγέννων.

Το Xριστουγεννιάτικο τραπέζι απαρτίζουν πα-

ραδοσιακά πιάτα όπως χοιρομέρι, ζελέ από γου-

ρουνοπόδαρα, lutfisk και χυλός ρυζιού. Το lut-

fisk (λιαστός μπακαλιάρος που σερβίρεται σε κρε-

μώδη σάλτσα) αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα

κατάλοιπο της νηστείας πριν από τη Μεταρ-

ρύθμιση. Επίσης, ενδιαφέρον είναι το έθιμο του

doppa i grytan (βούτηγμα στην κατσαρόλα), κατά

το οποίο όλα τα μέλη της οικογένειας βουτάνε

μαύρο ψωμί σε μια κατσαρόλα με ζουμί από χοι-

ρινό, λουκάνικο και μοσχάρι. Σε συμβολικό επί-

πεδο πρόκειται για τον αναλογισμό -μέσα στην

αφθονία- όσων βρίσκονται σε ανάγκη και πει-

νάνε.

Μετά το φαγητό, όλοι συγκεντρώνονται γύρω

από το χριστουγεννιάτικο δέντρο για να ανοί-

ξουν τα δώρα τους. Τα δώρα τα φέρνει ο Jul-

tomten, ένα ξωτικό που μένει στη σοφίτα, αν

υπάρχει, και είναι ανάλογο του Nisse της Δα-

νίας. 

Τσεχία 
Στην Τσεχία η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα της εορ-

τής της Αγίας Βαρβάρας είναι αφιερωμένη

στη μάρτυρα της περιόδου των πρώτων διωγ-

μών των Χριστιανών. Από άκρη σε άκρη της Χώ-

ρας κόβονται κλαδιά κερασιάς και διατηρούνται

στο νερό. Εάν έχουν ανθίσει μέχρι τα Χριστού-

γεννα φέρνουν καλή τύχη και πιθανόν ευνοϊκές

προοπτικές για γάμο μέσα στην επόμενη χρο-

νιά.

Τα κλαδιά της κερασιάς μαζί με μικρά φυτά αλε-

ξανδρινών και άλλα γιορτινά στολίδια τοποθε-

τούνται μέσα σε ψάθινα καλάθια, συνθέτοντας

δημιουργίες παραδοσιακού και μοντέρνου στυλ

που κοσμούν το γιορτινό τραπέζι!

Ιταλία 

Στην Ιταλία η περίοδος των Χριστουγέννων έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις άλλες

των χριστιανικών χωρών. Αρχίζει από τις 8 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρί-

ου ημέρα των Θεοφανίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα

σπίτια διακοσμούνται με αλεξανδρινά, χριστουγεννιάτικα δένδρα

τη παραδοσιακή φάτνη και άλλα πολύχρωμα δια-

κοσμητικά στολίδια. Κάποιοι συνηθίζουν να νη-

στεύουν στις 23 και 24 Δεκεμβρίου και κατόπιν

εορτάζουν με ένα παραδοσιακό γεύμα αμέσως

μετά τη λειτουργια. Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το

παραδοσιακό μεσημεριανό γεύμα, τα παιδιά

συνηθίζουν να απαγγέλλουν ποιήματα στην οι-

κογένεια και στους συγγενείς τους και ανταμεί-

βονται με μικρά χρηματικά δώρα.

Μια άλλη σημαντική ημερομηνία των εορτών

είναι η 6η Ιανουαρίου κατά την οποία κατα-

φθάνει τη νύκτα (μεταξύ 5-6 Ιανουαρίου) η

διάσημη Befana η παλιά καλή και φτωχή μά-

γισσα, έρχεται και τρώει καρύδια και μπισκότα

που της άφησαν τα παιδιά και πριν πετάξει μα-

κριά, τους αφήνει δώρα μέσα στις κάλτσες των

δώρων, κάρβουνα για τα άτακτα παιδιά και γλυκά

και παιχνίδια για τα φρόνιμα.

Εκτός από το χριστουγεννιάτικο δένδρο,

σημαντικό σύμβολο των Ιταλών στον εορτα-

σμό των Χριστουγέννων αποτελεί και η Φάτ-

νη της Γεννήσεως που υπενθυμίζει τον Φρα-

γκίσκο της Ασίζης, που ήταν ο πρώτος που δημι-

ούργησε αναπαράσταση της ιστορίας των Χριστουγέννων με αγαλ-

ματίδια. Όλοι οι χαρακτήρες εκτός από το Θείο Βρέφος τοποθε-

τούνται στη φάτνη από τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ το νεογέννητο το-

ποθετείται αμέσως μετά τα μεσάνυχτα της 24ης Δεκεμβρίου.

Φινλανδία 

Στη Φινλανδία η 24η Δεκεμβρίου είναι η ση-

μαντικότερη ημέρα της περιόδου των Χρι-

στουγέννων. Οι εορτασμοί αρχίζουν το μεση-

μέρι, οπότε σύμφωνα με τη μεσαιωνική πα-

ράδοση η ειρήνη των Χριστουγέννων καλείται

να ξεπροβάλει με κάθε επισημότητα στη πόλη

Turku της Φινλανδίας.

Τα κεριά και τα εποχικά φυτά διακόσμησης

όπως το “αλεξανδρινό” δημιουργούν τη κα-

τάλληλη ατμόσφαιρα για τον εορτασμό των Χρι-

στουγέννων σε οικογενειακό πάντα περιβάλ-

λον.

Παραδοσιακά η μέρα αυτή είναι αφιερωμέ-

νη στη μνήμη των νεκρών και μια επίσκεψη

στο νεκροταφείο την παραμονή των Χριστου-

γέννων αποτελεί πατροπαράδοτο έθιμο. Κατά

τη διάρκεια εκείνης της νύχτας τα καλυμμένα

από χιόνι νεκροταφεία μετατρέπονται σε εντυ-

πωσιακές φωτεινές θάλασσες από κεριά.

Χαβάη
Στη Χαβάη, ο Άη Βασίλης δεν χρησιμοποιεί

έλκηθρο αλλά ένα κανό. Οι Χαβανέζοι, αφού

φάνε χοιρινό, σούπα νουντλ και σολωμό, γλε-

ντούν με κιθάρες και γιουκαλίλι, τραγου-

δώντας τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε

χαβανέζικο ρυθμό. Στη συνέχεια, τα παιδιά

πηγαίνουν στην παραλία για να δοκιμάσουν

το Wind-surf που πήραν για δώρο.

Κένυα
Στην Κένυα, λόγω του

κλίματος, τα πράγματα

είναι λίγο διαφορετικά:

το χριστουγεννιάτικο

γεύμα θυμίζει καλοκαι-

ρινή ημέρα χαλάρωσης

αφού αντί να φάνε γα-

λοπούλα κάνουν μπάρ-

μπεκιου στον κήπο.

Μάλιστα, εκεί στολί-

ζουν τις εκκλησίες με

μπαλόνια, λουλούδια

και κορδέλες.

Ουκρανία
Στην Ουκρανία ο Πα-

γωμένος Πατέρας φθά-

νει με το έλκηθρο, το

οποίο σέρνουν μόνο

τρεις τάρανδοι, ενώ τον

συνοδεύει και ένα κο-

ριτσάκι, το Κορίτσι-Νι-

φάδα, που φορά ένα

λαμπερό μπλε κοστούμι

με λευκή γούνα και ένα

στέμμα που έχει το σχή-

μα μιας νιφάδας χιονι-

ού.

Μεξικό
Στο Μεξικό, οι άν-

θρωποι βγαίνουν στους

δρόμους και πάνε όλοι

μαζί στην εκκλησία τρα-

γουδώντας χριστου-

γεννιάτικα τραγούδια

και κρατώντας καμπά-

νες και κεριά.

Ολλανδία 

Η περίοδος των Χριστουγέννων στην Ολλανδία ξεκινάει με

μια παράδοση η οποία αρχικά δεν είχε καμία σχέση με τα

Χριστούγεννα. Η ημέρα εορτής του Αγίου Νικολάου αποτε-

λεί τη κορύφωση της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με το

θρύλο, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος ονομάζεται “SinterKlaas”

καταφθάνει στην Ολλανδία το Νοέμβριο, τρεις βδομάδες πριν

τα γενέθλιά του. Το πλοίο του είναι φορ-

τωμένο με δώρα, το υποδέχεται στο λι-

μένα η Βασίλισσα Βεατρίκη συ-

νοδευόμενη από πλήθος κόσμου.

(Βέβαια αυτό το έθιμο ανάγεται

στην εποχή που η Ολλανδία

ήταν αποικιοκρατική και έρ-

χονταν τα χριστουγεννιάτι-

κα προϊόντα από τις αποι-

κίες της). Τις ημέρες που

ακολουθούν ο SinterK-

laas γυρίζει όλη τη Χώρα

μαζί με τον βοηθό του

τον Zwarten Piet

(Μπλακ Πιτ ή Μαύ-

ρο Πιτ). Τα παιδιά

στην Ολλανδία

παίρνουν τα

δώρα τους στις 5

Δεκεμβρίου. Τα

Χριστουγεννιά-

τικα δένδρα

στολίζονται πα-

ντού αφού έχει

φύγει από τη

χώρα ο Sin-

terKlaas. Τα

Αλεξανδρινά

αποτελούν

και εδώ μέ-

ρος της εορ-

τ α σ τ ι κ ή ς

διακόσμη-

σης.
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Οι γιορτές σταματούν για λίγο τη
ροή του χρόνου, καθώς σηματο-
δοτούν τις εποχές, προκαλούν
αναδρομές και μας μεταφέρουν
στο παρελθόν.

Τα Χριστούγεννα επιστρέφουμε στην παι-

δική μας ηλικία, τη μεγάλη δεξαμενή των

αφηγήσεων, των εικόνων και του χρόνου,

ενός κόσμου που τον αναδημιουργούμε στα

μέτρα των επιθυμιών μας. Αλλωστε τα

Χριστούγεννα γιορτάζουμε την έλευση του

Βρέφους που θα σώσει τον κόσμο. Μέσα

από την ανάμνηση της προσδοκίας, ανα-

κτούμε τη χαμένη μας παιδικότητα, δηλα-

δή βιώνουμε ξανά τις προγενέστερες εμπει-

ρίες μας, προβάλλοντας την εικόνα μας στο

παρελθόν. Οσο κι αν φαίνεται παράξενο, οι

αφηγήσεις αρχίζουν και τελειώνουν εκεί

που μοιάζει να παγώνει ο χρόνος. Δεν εί-

ναι λοιπόν τυχαίο που στις χριστουγεν-

νιάτικες αφηγήσεις το χιόνι λειτουργεί ως

συμβολικό υλικό του χρόνου και ότι κατά

κάτα κάποιο τρόπο τον υποστασιώνει - γι’

αυτό άλλωστε και ιδεώδη Χριστούγεννα εί-

ναι τα λευκά Χριστούγεννα. Οταν ο χρόνος

ακινητεί, οι αφηγήσεις πολλαπλασιάζονται

και προεκτείνονται. Τότε πυκνώνει η ατμό-

σφαιρα, η ζωή αποκτά το τελετουργικό νόη-

μα του ανεπανάληπτου και τα γνωρίσματα

της μυθοπλασίας, ενώ όλες σχεδόν οι πρά-

ξεις της καθημερινότητας ερμηνεύονται

συμβολικά.

Μαyρο παραΜyθι

Εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες έχουν γρα-

φτεί για τα Χριστούγεννα. Ποιήματα, διη-

γήματα, μυθιστορήματα, λυρικά δοκίμια. Το

πνεύμα της γιορτής έρχεται να μας θυμίσει

τα σφάλματα και τις αδικίες και να απο-

καλύψει άγνωστες πτυχές του υπαρκτού κό-

σμου. Γράφοντας το 1843 τη “Χριστουγεν-

νιάτικη ιστορία”, το γνωστότερο έργο του

με αφορμή τη μεγαλύτερη γιορτή των Δυ-

τικών, ο Ντίκενς στέλνει τρία πνεύματα να

θυμίσουν στον σπαγκοραμμένο Εμπενέζερ

Σκρουτζ ότι αυτά που άδικα κέρδισε στη

ζωή εις βάρος των άλλων θα τα πληρώσει

με έναν άθλιο θάνατο. Σε άλλο επίπεδο βέ-

βαια, το μυθιστόρημα αυτό μέσα από μια

χριστουγεννιάτικη αλληγορία (ένα μαύρο

παραμύθι) καταγγέλλει την αθλιότητα και

την κοινωνική αδικία που έφερε στην Αγ-

γλία, η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση.

Ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον γράφει για τα

“Χριστούγεννα στη θάλασσα” και η δρα-

ματικότητα του θέματος οφείλεται στο γε-

γονός ότι κατά παράδοση την ημέρα αυτή,

όλοι θέλουν να βρίσκονται στα σπίτια τους

υπακούοντας στο αίσθημα της καταγωγής,

ή πιο σωστά: στην ανάγκη να ανήκουν σε

έναν τόπο. Ο τόπος αυτός για τους ποιητές

τουλάχιστον, είναι τα τοπία της παιδικής

τους ηλικίας.

Τα “Χριστούγεννα στην Ουαλία”, όπου τα

άλογα στους στάβλους είναι μυθικοί Κέ-

νταυροι, ονειρεύεται στο Λονδίνο ο Νάιλον

Τόμας. Μέσα στον χειμώνα του ουαλικού

τοπίου, φυλάσσεται ζωντανός ο σπόρος της

πρωταρχικής εμπειρίας που ανθίζει φα-

νταστικά εν όψει της έλευσης του θείου Βρέ-

φους, ενώ σε ένα παρόμοιο τοπίο πολλά

χρόνια νωρίτερα ο Τένισον ακούει “Φωνές

στην ομίχλη”, τα άσματα των αγγέλων

μέσα στον άνεμο και πάνω από το χιόνι που

δίνουν νόημα στο μυστήριο της ζωής.

Το ίδιο μυστήριο περιβάλλει και τα “Χρι-

στουγεννιάτικα δέντρα” του Φροστ στη

Νέα Αγγλία σε τόπο και χρόνο παράλληλους

με εκείνους όπου έναν αιώνα νωρίτερα -κι

ακόμη πιο παλιά- ήχησαν οι καμπάνες του

Θάκερεϊ, του Τόμας Χάρντι, του Λονγκφέ-

λοου, του Χέρικ, του Χέρμπερτ και του Κόλ-

ριτζ.

Ο κόσμος των Χριστουγέννων, μαγικός, νο-

σταλγικός και αλλότριος, απλώνεται πάνω

από τον πραγματικό και τον σκεπάζει τώρα

σαν το χιόνι. Η πρωτεύουσά του βρίσκεται

στο στερέωμα, στο φεγγάρι, που πλέει στη

θάλασσα των ουρανών και όπου, σύμφω-

να με τον μύθο, έκτισε το ανάκτορό του ο

Αγιος Νικόλαος.

Από εκεί, κάποιο χριστουγεννιάτικο πρω-

ινό στα τέλη του 19ου αιώνα ο Μαρκ Του-

έιν υποδυόμενος τον Αϊ-Βασίλη στέλνει ένα

γράμμα στη μικρή του κόρη, Σούζι.

Με χιούμορ και τρυφερότητα, της ζητεί να

τον συγχωρήσει γιατί απαντώντας στα

γράμματα που του είχε στείλει η μικρή

(μέσω της μητέρας της, σημειώνει ο συγ-

γραφέας “κλείνοντάς” της πονηρά το μάτι)

δεν της γράφει με το ίδιο άψογο ύφος, αφού,

όπως λέει, είναι “ξένος”.

αλληγορIα της νyχτας

Το σεληνιακό φως είναι μια αλληγορία της

νύχτας και του αθέατου κόσμου το ίδιο ισχυ-

ρή με τη λάμψη του χριστουγεννιάτικου

άστρου πάνω από τη φάτνη που κυριαρχεί

στο στερέωμα και οδηγεί τους Τρεις Μάγους

στο ταξίδι τους για το σπήλαιο της Βηθλε-

έμ.

Με αφορμή αυτό το ταξίδι -και κατά πα-

ρότρυνση του εκδότη του Τζέφρι Φέιμπερ-

επιστρέφει το 1927 στην ποίηση ο Ελιοτ,

έπειτα από μακρά περίοδο σιωπής.

Ο Δεκέμβριος είναι η χειρότερη εποχή του

χρόνου για ένα τόσο μακρύ ταξίδι, όπως

γράφει στην αρχή του ποιήματος.

Αλλά στην καρδιά του χειμώνα, το νεκρό

σημείο των εποχών, ζωντανεύουν οι ανα-

μνήσεις ως μορφές της αναγέννησης που

δεν είναι παρά μία ακόμη εκδοχή του θα-

νάτου. Σε άλλους συγγραφείς το χιόνι με-

ταφέρει τις αναμνήσεις στα στενά των πό-

λεων, πάνω στις στέγες, στους φωτισμένους

δρόμους που αδειάζουν όταν κλείνουν τα

καταστήματα και όταν άλλες ψυχές έρχονται

να κατοικήσουν τα άδεια διαστήματα στις

έρημες αυλές, στα σκοτεινά υπόγεια και στις

απόμερες γωνιές: οι άστεγοι, οι απόκληροι,

οι διαρρήκτες (σαν κι εκείνον στο θαυμά-

σιο διήγημα του Κάθερ), οι αμαξάδες του

Τσέχοφ έξω από τα καπηλειά, οι βιαστικοί

περαστικοί του Ο’ Χένρι και του Ουάσιγκτον

Ιρβινγκ ή ο δυστυχής τεμπέλης του Παπα-

διαμάντη που δεν έχει χρήματα ούτε για

ποτό και ως “κακό πατέλα”, όπως τον απο-

καλεί ο μικρός του γιος, τον έχουν διώξει

από το σπίτι η γυναίκα και ο κουνιάδος του.

Μέσα στη χαρμόσυνη ακινησία και την τε-

λετουργία της γιορτής ωστόσο, οξύνονται

οι ατέλειες και οι αδικίες του κόσμου.

«Των άγριων λαών η ορμητική αντάρα» τα-

ράζει την ψυχή του Παπατσώνη που στο

ποίημα του “Χριστουγεννιάτικη αγρυπνία”

τρέμει μήπως δεν τα καταφέρει νά μπει στο

πνεύμα της γιορτής και αντί για ύμνο των

Χριστουγέννων καταλήξει να γράψει θρή-

νο. Μερικά χρόνια αργότερα ο Σαχτούρης

γράφει μέσα στον Εμφύλιο το σπαρακτικό

ποίημά του “Χριστούγεννα 1948”, όπου εί-

ναι «τα σπίρτα καμένα/ και πέφτει οβίδα στη

φάτνη/ του μικρού Χριστού». Εδώ βρισκό-

μαστε πολύ μακριά από την εποχή που για

τον Τσέστερτον τα μαλλιά του Θείου Βρέ-

φους ήταν από καθαρό φως. Η τραγωδία

τώρα σκοτεινιάζει αυτό το φως και ακυ-

ρώνει τον μύθο.

Οι πόλεις μεταμορφώνονται τα Χριστού-

γεννα όχι μόνον εξαιτίας των φωτισμένων

δρόμων, των στολισμένων καταστημάτων

και των δώρων που συσσωρεύονται κάτω

από το χριστουγεννιάτικο δέντρο για να

ανταλλαγούν με την άφιξη του νέου έτους.

Είναι σαν να μεταφέρεται η ατμόσφαιρα, η

γαλήνη και η απλότητα της υπαίθριας

ζωής -δηλαδή ενός ιδεώδους αγροτικού πο-

λιτισμού- μέσα στο επιθετικό αστικό τοπίο.

Ξαναγυρίζουμε στη φύση, στις εποχές,

στον αιώνιο κύκλο της γέννησης και του θα-

νάτου και στον αδιατάρακτο κόσμο.

Η γιορτή είναι παγκόσμια όπως και η

φύση, γι’ αυτό και όλοι πρέπει να μετέχουν.

Αν κάποιοι δεν μπορούν, αυτό οφείλεται στη

βαρβαρότητα με την οποία σφράγισαν οι

ιστορικές εποχές τον σύγχρονο κόσμο.

Η γιορτή λοιπόν αφυπνίζει τη συνείδηση

και αποκαλύπτει τη φύση και τις συνέπει-

ες του Κακού, για τούτο και το χριστου-

γεννιάτικο μυθιστόρημα -όπως άλλωστε και

τα διηγήματα- του Ντίκενς προτάσσουν το

αίτημα να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και

να εκλείψει η φιλαργυρία, γιατί οι σπόροι

του Κακού φυτρώνουν μέσα στην ίδια την

ανθρώπινη ψυχή.

Η συμβολική αναγωγή στη μυθολογία της

γέννησης και του θανάτου και η ηχώ από

τα άσματα των αγγέλων που περνάει μέσα

από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των ποι-

ητών, στην πεζογραφία αντικαθίσταται

από τη σκληρή εικόνα ενός κόσμου που δεν

μπορεί να χαρεί γιατί οι ενοχές του είναι εξί-

σου δυσβάστακτες με τις αδυναμίες του.

Στις σύγχρονες κοινωνίες η λογοτεχνία εί-

ναι αρνητική, όμως το φως των Χριστου-

γέννων εξακολουθεί να φωτίζει τις σκοτει-

νές πλευρές της, τη χαμένη μας παιδικότητα

και τις ονειρικές πολιτείες της μνήμης.

*συγγραφέας

Το πνεύμα 

της γιορτής και 

η θαλπωρή 

της αφήγησης.

Από τον Ντίκενς 

ως τον Σαχτούρη.



Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 

Σφιχταγκάλιασμα με την παράδοση θα πάμε ομπρός
Ετσε καιρός ήτανε και στσοι
περασμένους χρόνους απού η
θύμησή μου μ’ επήγε οπροχθές
για να με σεργιανίσει γροικάς.

Κάθε μέρα απού εξημέρωνε έφερνε και

μπλια κοντά τα Χριστούγεννα. Ητανε, βέβαια,

δύσκολοι κεινηνά οι χρόνοι. Για κείνο κι ού-

λοι οι χωριανοί εγνοιαζούντανε τούτεσας τσι

μέρες πως θα χαρτζιλικωθούνε για να περά-

σουνε κι εκείνοι με τσ’ οικογένειές τωνε σα

τσ’ αθρώπους όπως ελέγανε τουτεσάς τσ’

Αγιες ημέρες. Κι ετσά, άλλοι αναμαζώνανε

μπιτονάκια για να τα γεμίσουνε λάδι, για να

το πάνε ταχιά σε κάποιο λαδομαγατζέ στη

χώρα, για να το πουλήσουνε και να βολευ-

τούνε οικονομικά για τουτεσάς τσ’ ημέρες. Αλ-

λοι πάλι εγεμίζανε κανίστρες κρασί, για να το

πάνε στα μαγέρικα στη χώρα, για να βολευ-

τούνε κι εκείνοι οικονομικά. Κι άλλοι πάλι

απούχανε πρώιμες πατάτες, τσι βγάνανε

για να τσι πάνε στο παζάρι για πούλημα. 

Κιανείς δεν απόμενε με στραυρωμένα τα χέ-

ρια ντου και να λέει: «Πέσε πίτα να σε

φάω». Παρά ούλοι εκάνανε το κολάι ντωνε

εγκαίρως. Κι όι μόνο δεν εγουζιούντονε για

τουτεσάς τσι δυσκολίες, παρά ηλέγανε και

καθ’ αργά, απού πηγαίνανε για ύπνο και Δόξα

σοι ο Θεός, κάτω από το εικονοστάσι του σπι-

θιού ντου καθένας. Ητανε βέβαια άλλοι και-

ροί τοτεσάς κι αλλιώς εσκεφτούντανε οι γι

αθρώποι κεινουσάς τσοι καιρούς. Γιατί το-

τεσάς οι γι αθρώποι είχανε για συβουλάτο-

ρές τωνε τα αιστήματα και τα συναιστήμα-

τά ντωνε κι εκείνα τσοι καθοδηγούσανε κι αυ-

τονώ τσ’ απαιτήσεις ικανοποιούσανε. 

Κι ήρθανε οι τωρινοί χρόνοι και τσι κα-

ταργήσανε οι γι αθρώποι τουτεσάς τσι σκο-

ταδιστικές συμπεριφορές, όπως τσι χαρα-

χτηρίσανε. Γιατί πλια πως δεν εταιριάζανε με

τσοι τωρινούς πολιτισμένους καιρούς. Γι’ αυτό

κι εκλείσανε τσι πόρτες τση καρδιάς ντωνε

και δεν μπαινοβγαίνουνε μπλιο τα ευαίστη-

τα αιστήματα των αθρώπω εκειά μέσα. Κι

ανοίξανε διάπλατα τα πορτοπαράθυρα σε και-

νούριους συβουλάτορες. Γι’ αυτό και του-

τουσές τσ’ έσχατους καιρούς τη ζωή των

αθρώπω τηνε κουμαντάρουνε μπλιο και-

νούργοι καθοδηγητές. Τα χαλινάρια του χρυ-

σοστόλιστου άρματος απού ανοίγει τσοι και-

νούργιους δρόμους στσι προοδευτικές κοι-

νωνίες μας, τα βαστούνε γερά, οι τσέπες, τα

στομάχια και το υπογάστριο των αθρώπω.

Τουτανάναι απού εξουσιάζουνε τη ζωή των

αθρώπω τουτουσές τσοι πολιτισμένους και-

ρούς.

Και για να μη είμαι δα και τελείως άδικος,

δεν πρέπει να ξεχάσω τσ’ αποφάσεις κάποι-

ων διεθνών οργανισμών απού έχουνε κα-

θορίσει κάποιες ημερομηνίες γροικάς για να

τιμούνε τη Μάνα, τη Γυναίκα, τον Ερωτα, το

παιδί κ.λπ. σα τα γροικώ τουτανά, λέω με το

νου μου, μωρέ γέρο, τουτηνά οι γι αθρώποι

απού τα σκέφτουνται τουτανά είναι καλά

σπουδαγμένοι στα επικοινωνιακά γιατί ξε-

περνούνε με τουτεσάς τσι σκέψεις τωνε και

το Φαρισαίο του Ευαγγελίου σε υποκρισία.

Αν και πιστεύω πως και τουτεσάς οι γι εορ-

τές δεν αναβλύζουνε από κάποια πηγαία

αθρωπιστικά αιστήματα, παρά ’ναι προϊόντα

και τερτίπια τση θεωρίας του μάρκετινγκ. Και

μ’ ούλα τουτανά κι άλλα πολλά απού δε χω-

ρούνε σε τουτονέ το γραφτό μου. Οδηγούμεθα

επί μάλλον και μάλλον απού ’λεγε κι ένας συ-

χωρεμένος καθηγητής μου κεινούσας τσ’ αξέ-

χαστους χρόνους, σε αδιέξοδες στράτες.

Φτάνει πια μούρχεται να φωνάξω αδυνατά.

Καιρός να ξαναβρούμε το χαμένο μας αθρω-

πισμό. Εγεμίσαμε από αξιώματα και χάσαμε

τις αξίες όπως γράφει και ο σεβαστός π. Ιγνά-

τιος σ’ ένα από τα βιβλία ντου. Θεέ μου όμως

και πώς εκαταντήσανε οι γι αθρώπινες κοι-

νωνίες! Κάθε μέρα και καινούργιες οικογέ-

νειες διαλύονται και καινούργια ορφανά

μένουνε απροστάτευτα. Και την ίδια ώρα

γροικώ για υιοθεσίες παιδιών σε ανώμαλα σε-

ξουαλικά ζευγάρια, άτζεμπις θα υπάρξουνε

αθρώποι με ψυχή και καρδιά, απού θα γρά-

ψουνε τέθοιους νόμους; Μη γένοιτο Θεέ μου!

Δε θέλω ν’ αναφερθώ σε άλλες κοινωνικές

πληγές απού φέρνουνε τη σφραγίδα του

πολιτισμού μας οι μέρες απούναι. Αλλωστε

δεν έχω μόνο εγώ αμάθια και αφθιά κι ού-

λοι τη κατάντια τσ’ αθρωπότητας τηνε θω-

ρούνε χριστουγεννιάτικη καμπάνα τουτηνέ

τη χρονιά στ’ αφθιά ουλωνώ για να τσοι τα-

ρακουνήσω από τα σαγηνευτικά νανουρί-

σματα τση παγκοσμιοποίησης ν’ αναντρα-

νίσουνε από τουτηνέ την αβελτηρία γιατί δε

τωνε ταιριάζει και να τσ’ αβιζάρω μικιούς και

μεγάλους ν’ αφήκομε τα ασύνετα και χωρίς

διαύγεια παιχνίδια και τσι θολούρες του ακα-

ταλαβίστικου δήθεν πολιτισμού απού μας

οδηγεί στο χάος και στο πουθενά. Και να σφι-

χταγκαλιαστούμε και πάλι με τη δοκιμασμέ-

νη παράδοσή μας απού έθρεψε κι ανέθρεψε

γενιές και γενιές. Κι οι μέρες απούναι, να σμί-

ξουνε οι γειτόνισσες, ν’ ακουστούνε τα χα-

βάνια στα σπίθια, να μυρίσουνε οι γι αυλές

μυρωδιές από τα μπαχαρικά απού θα κοπα-

νίζουνε, να ενεργοποιηθούνε τα πλαστρο-

σάνιδα και τα ξυλίκια και ν’ αναμπουκωθούνε

οι νοικοκεράδες για να ξετρουλιάσουνε τσι

πιατέλες με κουραμπιέδες, μελομακάρουνα,

και ξεροτήγανα τουτηνέ τη χρονιά και να γε-

μίσουνε τα ντολάπια απού θα τα στερέψου-

νε τουτανά τα γλυκίσματά ντωνε για να μη

τα μαγαρίσουνε ταχιά απού θα ’ρθούνε οι

γρουσούζηδες οι καρακοντζόλοι. Και ταϊτέρου

ταϊτέρου ανήμερα τω Χριστουγέννω να βρε-

θούνε συγκούρμουλες οι γι οικογένειες ού-

λου του χωριού όπως και παλιά στην Εκ-

κλησία για ν’ ακούσουνε από τσοι ψάλτες πως

εγεννήθηκε ο Χριστός. Κι ύστερα η καθεμιά

οικογένεια να βρεθεί γύρω από το τραπέζι τση

χρονιάριας μέρας, τουτησάς, ν’ απολαύσει την

αχνιστή σούπα απού η χρυσοχέρα νοικοκε-

ρά είχε ετοιμάσει. Κι έτσα θα καταλάβουνε ού-

λοι ποια είναι τα αληθινά Χριστούγεννα. Μα

κι έτσα λογιώς θα αισταθούνε κιόλας την οι-

κογενειακή ζεστασιά ούλοι. Κι ούλοι ακόμη

θα καταλάβουνε πως τούτανα τα τραπέζια τ’

αγκαλιάζει η γι ευλογία του Θεού και κατα-

μεσής ντωνε κάθεται η γι ευτυχία.

Μα κι ακόμη, τα μωροκόπελα θ’ αποτα-

μιέψουνε αναμνήσεις κι οι νέοι θα πάψου-

νε να αναζητούνε την ευτυχία από το χάος.

Θα καταλάβουνε επιτέλους πως τα εφήμερα

είναι κάτι παρόμοιο με την πρωινή αφόδευση.

Γι’ αυτό και πρέπει να πάρουνε κι εκείνοι την

απόφαση να πάρουνε τη στράτα τση δύσκο-

λης οικογενειακής ζωής. Και να μη χαραμί-

ζουνε τα νιάτα ντωνε άδικα. Κι ακόμη να μη

φοβούνται τσι δυσκολίες. Γιατί τσι δυσκολίες

ο Θεός, στον αετό τσι δίνει, γιατί στ’ αδύνα-

μα πουλιά δεν έχει εμπιστοσύνη.

Εύχομαι από καρδιάς χρόνια καλά, χαρού-

μενα κι ευλοημένα σε ούλους καλή υγεία και

καλή χρήση του νου σας.

Το γεροντάκι
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Να δεις που σήμερα ξημερώνουν Χριστούγεννα.

Μεσολάβησαν τόσα, τώρα δέκα μέρες, που μπήκαν οι

εχθροί στην πόλη, που έχασα το μέτρημα του εαυτού μου.

Λίγο σηκώθηκα απ’ τις κουβέρτες, πήγα μέχρι το πα-

ράθυρο, πού να δω τίποτα μέσα σε τούτο το σκοτάδι που

μας πλάκωσε;

Μου φαίνεται πως χθες δεν τα κατάφερα να φάω.

Σήμερα Χριστούγεννα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα·

θες η μπότα του εχθρού, θες η πείνα, θες η μελαγχολία της

μέρας, όλα στριφογυρίζουν στο μυαλό μου πιο δύσκολα.

Ούτε μια μπαλοθιά δεν τους ρίξαμε πριν μπουν στην

πόλη.

Μόνο σκύψαμε τον σβέρκο, είπαμε «περάστε!» και έκα-

τσαν απάνω.

Τρεις μέρες είχα να βγω απ’ το σπίτι.

Ξέρεις πόσες φορές μπορώ να πω το όνομά σου μέσα

σε τρεις μέρες;

Αυτό θέλω να θυμάμαι και πως είναι Χριστούγεννα.

Πάντα στη λευτεριά τις χρονιάρες μέρες (θυμάσαι;) κά-

ναμε γιορτή στο σπίτι. 

Γιορτή με φωνές, αχνιστά φαγητά, καλό κρασί.

Μετά έφυγες εσύ, ήλθε αυτή η θεομηνία του πολέμου,

έμεινα να φοβάμαι τόσο που σχεδόν δεν φοβάμαι πια...

Αν βγω τώρα 5 τα ξημερώματα στον δρόμο, ποιος ξέρει

τι κακό θα με βρει;

Και μέχρι την κουζίνα κιοτεύω να πάω.

Το χειρότερο πράγμα τούτα τα Χριστούγεννα είναι πως

δεν θ’ ακούσω τις φωνές των παιδιών, δεν θα δω την ελ-

πίδα ζωγραφισμένη στα μάτια τους.

Κάτω στο πόδι έχω μια πληγή απ’ το πολύ άγχος και τη

στενοχώρια.

Ενα έκζεμα που είναι η κάψα του πολέμου.

Τουλάχιστον έχω νερό ακόμη μέσα στο σπίτι.

Νερό και δύο παξιμάδια.

Τούτες οι ώρες απ’ τις πέντε το πρωί μέχρι να ξημερώ-

σει για να πάρεις μια ελπίδα είναι οι πιο βασανιστικές.

Ολα κυλούν αργά σαν τον ρουφιάνο των καταχτητών.

Καίει το πόδι μου και το κάψιμο ανεβαίνει μέχρι τον φά-

ρυγγα.

Εξω τσιμουδιά!

Εκανα να μετακουνηθώ, να αισθανθώ ότι είμαι ακόμη

ζωντανός, αλλά άκουσα χτυπήματα στην πόρτα.

Θα ήλθαν να με πιάσουν· κόπηκε η ανάσα μου.

«Κύριε Γιώργο, ο Φωτάκης είμαι. Ανοιξε!

Θέλουμε να τα πούμε...».

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΥΝΤΡΑΚΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Εκείνα τα Χριστούγεννα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οπροχθές = Προχθές
Μπιτονάκι = Μικρό μεταλλικό δοχείο
Κανίστρα = Μεγάλο μεταλλικό δοχείο
Λαδομαγατζές = Αποθήκη συγκέντρωσης
λαδιού
Γροικώ = Ακούω
Άτζεμπις = Άραγε
Αμάθια = Μάτια
Αποντεδά = Από τώρα
Ξετρουλιάσουνε = Να γεμίσουνε τρουλωτά
Μαγαρίζω = Λερώνω

Καρακοντζόλοι = Καλικάντζαροι
Γούζιομαι = Μεμψιμοιρώ
Γερά = Δυνατά
Αβιζάρω = Να τους προειδοποιήσω
Στερεύω = Φυλάσσω
Ταϊτέρου ταϊτέρου = Πολύ πρωί
Ταχιά = Στο εγγύς μέλλον
Αναντρανίζω = Ανασηκώνομαι
Ομπρός = Μπροστά
Συγκούρμουλοι = Όλοι μαζί
Αδυνατά = Δυνατά
Γνοιάζομαι = Ενδιαφέρομαι
Θωρούνε = Τη βλέπουνε



Γυρνώντας πίσω τον χρόνο και “ξε-

σκονίζοντας” το χρονοντούλαπο της

ιστορίας, ανασύραμε μια ιστορία ανα-

κωχής από τα Χριστούγεννα του 1914,

κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πο-

λέμου, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το απο-

τύπωμά της.

Η παραμονή των Χριστουγέννων του

1914 βρήκε τους στρατιώτες στα χαρα-

κώματα, στην περιοχή Πλούνστιοτ της

Φλάνδρας, σε μια νύχτα κρύα και υγρή.

Οι επιχειρήσεις στο Δυτικό Μέτωπο εί-

χαν “βαλτώσει” και η προέλαση των Γερ-

μανών είχε ανακοπεί από τις δυνάμεις

της Αντάτ, με τους δύο στρατούς να επι-

δίδονται σ’ έναν σκληρό πόλεμο φθοράς,

με σημείο αναφοράς τα χαρακώματα.

Γύρω στα μεσάνυχτα, οι Βρετανοί

στρατιώτες ακούν από τις γραμμές των

Γερμανών μια γνώριμη ψαλμωδία και

βλέπουν φως από κεριά να τρεμοσβή-

νει στο ομιχλώδες τοπίο. Οι στίχοι από

την ψαλμωδία “Stille Nacht, heilige

Nacht” ηχούσαν ξένοι στ’ αυτιά τους,

αλλά η ψαλμωδία ήταν τόσο γνώριμη,

που άρχισαν να σιγοτραγουδούν στη

γλώσσα τους: “Silent Night, Holy Night”.

Η “Αγια Νύχτα” -περί ης ο λόγος- είχε

καταφέρει να ξυπνήσει μέσα τους το

πνεύμα των Χριστουγέννων και ο σπό-

ρος της ανακωχής άρχισε να ριζώνει στις

καρδιές τους. Ετσι, αντί ν’ ακολουθήσουν

την προσφιλή πρακτική του αλληλο-

σκοτωμού, προχώρησαν προς τη “νεκρή

ζώνη”, σε μια ανεπίσημη, προσωρινή

ανακωχή, που έμελλε να κρατήσει μό-

λις 24 ώρες, ένα ευχάριστο, φωτεινό “διά-

λειμμα” μέσα στο σκότος του πολέμου.

Το πρωί των Χριστουγέννων, Βρετανοί

και Γερμανοί έθαψαν τους νεκρούς

τους, έσφιξαν τα χέρια, είπαν ο ένας στον

άλλο τα παράπονά τους, αντάλλαξαν ανα-

μνηστικά δώρα κι έδωσαν ραντεβού στο

γήπεδο, για έναν... φιλικό ποδοσφαιρι-

κό αγώνα, που έληξε 3-2, με επικράτη-

ση των Γερμανών.

Ενα 24ωρο μετά, η προσωρινή ανα-

κωχή είχε τελειώσει. Οι στρατιώτες

επέστρεψαν στα χαρακώματα και από

φίλοι έγιναν και πάλι εχθροί σε μια σει-

ρά μαχών, που έμελλε να κρατήσει ακό-

μη τέσσερα χρόνια και να στοιχίσει τη

ζωή σε περίπου 10 εκατ. ανθρώπους.
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Ιστορικά γεγονότα ανήμερα 

των Χριστουγέννων 
Διάφορα γεγονότα έχουν δεθεί άρρηκτα με την ημέρα των Χριστουγέννων.

Άλλα ευχάριστα, άλλα δυσάρεστα και άλλα καθοριστικά για την πορεία προ-

σώπων και χωρών. Λίγα απ’ αυτά είναι τα παρακάτω:

•376: Καθιερώνεται στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο

εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου.

•390: Ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Μέγας Θεοδόσιος παραδέχεται την ενο-

χή του σε διάπραξη μαζικών φόνων στη Θεσσαλονίκη και προβαίνει σε

δημόσια απολογία, ενώπιον του αρχιεπισκόπου Μεδιολάνων Αμβροσί-

ου.

• 800: Ενώ ο Καρλομάγος προσευχόταν γονατιστός στο ναό του Αγίου Πέ-

τρου, στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων Γ' τοποθέτησε μια χρυσή κορώνα στο σκυμ-

μένο κεφάλι του βασιλιά, στέφοντάς τον Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊ-

κής Αυτοκρατορίας.

•1100: Ο Βαλδουίνος Α' στέφεται βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, στη Βασιλική της

Γεννήσεως, στη Βηθλεέμ.

•1599: Ανακαλύπτεται το Νησί των Χριστουγέννων (Christmas Island).

•1741: Ο Σουηδός αστρονόμος Αντερς Κέλσιους εισάγει την εκατονταβάθ-

μια κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας, που έκτοτε φέρει το επώνυμό

του.

•1818: Πρωτοπαρουσιάζεται το μουσικό έργο του Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ

“Αγια Νύχτα” στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Όμπερνσντορφ της

Αυστρίας.

•1914: Ο Αμερικανός χημικός, Έντουαρντ Κένταλ, απομονώνει τη θυροξίνη,

την πρώτη ορμόνη του θυροειδούς. Ο Κένταλ θα τιμηθεί, αρκετά χρόνια

αργότερα (το 1950), με Νόμπελ.

•1926:Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Τάισο της Ιαπωνίας και τα “ηνία” αναλαμβάνει

ο γιος του, πρίγκιπας Χιροχίτο, ο οποίος τον διαδέχεται ως αυτοκράτο-

ρας Σόουα.

•1932: Σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στο Γκάν-

σου της Κίνας, σκοτώνει 70.000 ανθρώπους.

•1941: Πέφτει η “αυλαία” της μάχης του Χονγκ Κονγκ, που σηματοδοτεί την

ιαπωνική κυριαρχία στο Χονγκ Κονγκ.

•1968: Τα Χριστούγεννα του 1968, οι αστροναύτες του διαστημοπλοίου Apol-

lo 8 της NASA, αποτελούμενο από τους Frank Borman, James Lovell και

William Anders, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που ανακάλυψαν τη “σκο-

τεινή” πλευρά της Σελήνης. Όμως, η αποστολή τούς επεφύλαξε και άλλη

μία όμορφη έκπληξη. Ηταν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν και φωτο-

γράφισαν τη Γη από τη Σελήνη. Η μαγική εικόνα που αντίκρυσαν οι αστρο-

ναύτες αποτυπώθηκε στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Τη στιγμή, την ονό-

μασαν η “Ανατολή της Γης” καθώς κρυπτόμενη η μισή από τη σκιά της

Σελήνης, η Γη ήταν σαν να ανέτειλε εκείνη την ώρα.

•1974: Ο κυκλώνας Τρέισι (Tracy) ισοπεδώνει την πόλη Ντάργουιν της Αυ-

στραλίας.

•1977: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μεναχέμ Μπέγκιν, συναντάται στην

Αίγυπτο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Άνουαρ Σαντάτ.

•1989: Καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται ο δικτάτορας της Ρουμανίας,

Νικολάι Τσαουσέσκου και η σύζυγός του, Έλενα.

•1990: Πραγματοποιείται η πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του συστήματος, που

αργότερα θα γίνει γνωστή ως “World Wide Web” (παγκόσμιος ιστός).

•1991: Παραιτείται από πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης ο Μιχαήλ Γκορ-

μπατσόφ και την επόμενη ημέρα καταρρέει και η ένωση. Παράλληλα, ορι-

στικοποιείται το δημοψήφισμα στην Ουκρανία, που σηματοδοτεί την απο-

χώρηση της τελευταίας από τη Σοβιετική Ένωση.

• 2003: Εξαφανίζεται η μικρή διερευνητική συσκευή Beagle 2, που είχε εκτο-

ξευτεί νωρίτερα από το ευρωπαϊκό σκάφος Mars Express, καθ’ οδόν για

τον Άρη. Το Beagle 2 επρόκειτο να προσεδαφιστεί στον πλανήτη ανήμερα

τα Χριστούγεννα.

Η ιστορία ανακωχής από τα Χριστούγεννα του 1914, κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, έχει αφήσει ανεξίτηλο το
αποτύπωμά της.

Χριστουγεννιάτικες
ειδήσεις, βγαλμένες
από την Ιστορία...
ΑΠΕ-ΜΠΕ »

Συνυφασμένο με την ειρήνη και την αγάπη είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων και
παρά το γεγονός ότι σε πολλές γωνιές του πλανήτη, στο ρου της Ιστορίας, τα Χριστού-
γεννα υπήρξαν αιματοβαμμένα, υπό τους ήχους όπλων και κανονιών, σε μια λαμπρή
στιγμή στην ιστορία, το χριστουγεννιάτικο πνεύμα φαίνεται πως έκανε το... θαύμα του.
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