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Τα Χριστούγεννα των παιδιών τής Ευρώπης

Τα Χριστούγεννα είναι εδώ και η Στοά τού Βιβλίου ντυµένη στα γιορτινά 

της υποδέχεται πανέτοιµη όχι µόνο τα ελληνόπουλα, όπως κάθε χρόνο, αλλά 

απλώνει το χέρι στα παιδιά των 25 χωρών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 

µέλη τής µεγάλης µας οικογένειας. Στα παιδιά που για διάφορους λόγους ζουν 

και πηγαίνουν σχολείο στη χώρα µας και τα οποία αργότερα θα είναι οι αυριανοί 

συµπολίτες, συνάδελφοι και φίλοι των παιδιών µας.

Η έκθεση περιλαµβάνει, ενδεικτικά, πρόσφατα χριστουγεννιάτικα 

παιδικά βιβλία και εργασίες παιδιών σχετικές µε τα έθιµα τής κάθε χώρας και 

κατά τη διάρκειά της θα πραγµατοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα κατά 

τα οποία τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε δηµοφιλείς 

συγγραφείς και καλλιτέχνες. Το αποκορύφωµα τού εορταστικού δεκαηµέρου θα 

είναι η µεγάλη γιορτή το Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου 2004, στις 11 το πρωί, µε τη 

συµµετοχή παιδιών από όλες τις χώρες, τα οποία θα τραγουδήσουν κάλαντα τής 

πατρίδας τους, θα απαγγείλουν ποιήµατα, θα παρουσιάσουν θεατρικά δρώµενα 

και θα µοιραστούν τα παραδοσιακά γλυκίσµατα που θα έχουν φέρει, αλλά και το 

δικό τους ψωµί, το ψωµί τής Ευρώπης, το οποίο εφέτος έχει επιλεγεί από τη Στοά 

τού Βιβλίου ως σύµβολο υλικής και πνευµατικής σηµασίας, που η επάρκειά του 

αποτελεί το στοίχηµα κάθε ανεπτυγµένης χώρας.

  Όλες οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στη συµφιλίωση µε την 

πολυπολιτισµικότητα, που είναι πλέον αισθητή και στην Ελλάδα, η οποία µπορεί 

να αποβεί πολύ γόνιµη στο µέλλον των µικρών µας φίλων.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
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Χριστούγεννα στις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΑ∆Α
 

Ελληνικά Χριστούγεννα,
                     Παραδοσιακή  Πρωτοχρονιά

«Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα

   Πρώτη γιορτή τού χρόνου…»

  Με τους χαρµόσυνους αυτούς στίχους τού 
δηµοτικού µας τραγουδιού, που εκφράζουν τη χαρά τής 
αναγέννησης τού ανθρώπου µε τον ερχοµό τού Σωτήρα, 
υποδέχεται ο λαός µας µες στην καρδιά τού χειµώνα τη 
µεγαλύτερη εορτή τής Χριστιανοσύνης: τα Χριστούγεννα.

 Από την παραµονή των Χριστουγέννων αρχίζει το εορταστικό 
«∆ωδεκαήµερο» τής Εκκλησίας µας που διαρκεί µέχρι τα  Άγια Θεοφάνεια.

 ∆οξασίες αιώνων βαθιά ριζωµένες στο πνεύµα τού λαϊκού ανθρώπου, 
ιδέες κληρονοµηµένες από την πρώιµη αρχαιότητα συνταιριάζουν µε τη 
λατρευτική χριστιανική πίστη και συνθέτουν τη χαρούµενη ατµόσφαιρα τής πιο 
χαρµόσυνης περιόδου τού χρόνου, που συγκινεί µικρούς και µεγάλους.
 Έτσι το αειθαλές δέντρο τής Ζωής, το δέντρο τού Κόσµου των αρχαίων 
προγόνων στολίζεται µε τα αναµµένα κεράκια τής πίστης και τής ελπίδας, ενώ 
γύρω του τα άτακτα πνεύµατα, τα απρόβλεπτα καλικαντζάρια, ανεβαίνουν στον 
επάνω κόσµο και  προσπαθούν όλο το ∆ωδεκαήµερο να παραπλανήσουν τους 
καλούς χριστιανούς.

 Η ατµόσφαιρα γύρω µας γίνεται 
εορταστική µε ανάλογο στολισµό καταστηµά-
των, δρόµων και φυσικά σπιτιών. Παραδοσιακό 
µας έθιµο είναι να στολίζουµε το σπίτι µε 
κλαριά από δέντρα τής ελληνικής χλωρίδας 
–δάφνη, λεµονιά, κουµαριά, σκίνο, µυρτιά και 

ελιά– που συµβολίζουν την αναβλάστηση τής 
καινούργιας ζωής και να κρεµάµε φρούτα, ξηρούς καρπούς και 
νοµίσµατα τυλιγµένα µε χρυσόχαρτο. 
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Το σηµερινό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίζουµε µε 
πολλή χαρά µπορεί να µάς θυµίζει την αρχαία «Ειρεσιώνη», το κλαδί 
τής ελιάς που στόλιζαν οι αρχαίοι µε καρπούς τής γης, αλλά µπήκε 
στο σπίτι µας από τον Όθωνα, τον πρώτο βασιλιά τής Ελλάδας, που 
το έστησε µπροστά στα ανάκτορα.

Μέσα στη γλυκιά θαλπωρή τού κάθε σπιτιού, 
µετά από την αυστηρή περίοδο τής Σαρακοστής, οι 
νοικοκυρές ετοιµάζουν τα πρεπούµενα «καλούδια»: 
ζυµώνουν την παραµονή των Χριστουγέννων το 
χριστόψωµο µε προζύµι, αλεύρι, ροδόνερο, µέλι, 
σουσάµι και καννελογαρύφαλλα, προσφορά στον 
νεογέννητο Χριστό, όπως στην αρχαία Ελλάδα 
πρόσφεραν ιερά ψωµιά στη ∆ήµητρα και στον 
Απόλλωνα. 

Την Πρωτοχρονιά στολίζουν τη βασιλόπιτα 

και κρύβουν στα σωθικά της το τυχερό νόµισµα, όπως 
το σκέφτηκε ο Άγιος Βασίλης, 

για να το βρει ο τυχερός 
τής νέας χρονιάς. Φτιάχνουν γλυκίσµατα, τα υπέροχα 
µελοµακάρονα, τους κουραµπιέδες, τις δίπλες, τον 

µπακλαβά και τα φαγητά µε τις παραδοσιακές συνταγές, που έχουν κρατήσει από 
γενιά σε γενιά. 

Κατά το έθιµο, τα Χριστούγεννα συνηθίζεται η χοιροφαγία, ενώ η 
παραγεµισµένη µε σταφίδες και άλλες λιχουδιές ãáëïðïýëá µοσχοβολά στο γιορτινό 
τραπέζι, που συγκεντρώνει γύρω του όλους τους συγγενείς και τους φίλους. 

Και όλα αυτά για να καλοδεχθούν τον Θεάνθρωπο και να τιµήσουν τον 
Άγιο των φτωχών όπως τους πρέπει, χωρίς να λησµονούν ότι τα καλά αυτά πρέπει 
να τα µοιραστούν µε συνανθρώπους µας που δεν µπορούν να τα έχουν.

Και τα παιδιά µας παραµονή Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων ζωντανεύουν την 
εορταστική ατµόσφαιρα τραγουδώντας τα παραδοσιακά 
κάλαντα (από τις «καλένδες» τού ρωµαϊκού ηµερολο-
γίου), αγαπηµένα δηµοτικά τραγούδια, µε ρίζες στις 
εορτές προς τιµήν τού ∆ιονύσου και τού Ιανού, που 
εξιστορούν µε βυζαντινή δεξιότητα τα µεγάλα θρησκευτικά γεγονότα. Είτε µε 
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το τρίγωνο και το τύµπανο είτε µε την ολοφώτιστη εκκλησιά στα χέρια και το 
παραδοσιακό καραβάκι, σύµβολο τής ναυτικής µας παράδοσης και τού καραβιού 
που κυλούσαν οι αρχαίοι στους δρόµους τής Αθήνας προς τιµήν τού ∆ιονύσου 
στην εορτή των Ανθεστηρίων, µας χαρίζουν τις καλύτερες ευχές τους µε το 
ιδιαίτερο χρώµα κάθε γωνιάς τής πατρίδας µας.

Σήµερα προσφέρουµε στα παιδιά χρήµατα, παλιότερα οι νοικοκυρές τα 
φίλευαν γλυκίσµατα, φρούτα και ξηρούς καρπούς.

Τα χριστουγεννιάτικα και τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ποικίλουν από 
τόπο σε τόπο. Τα πιο γνωστά µας κάλαντα ξεκινούν µε το «Καλήν εσπέραν 

άρχοντες…», επειδή τα τραγουδούσαν το βράδυ τής παραµονής:

«ÊáëÞí åóðÝñáí, Üñ÷ïíôåò, áí åßíáé ïñéóìüò óáò,
×ñéóôïý ôçí èåßáí ãÝííçóéí íá ðùò’ ô’ áñ÷ïíôéêü óáò.
×ñéóôüò ãåííÜôáé óÞìåñïí åí ÂçèëåÝì ôç ðüëåé, 
ïé ïõñáíïß áãÜëëïíôáé, ÷áßñåé ç êôßóéò üëç.
Åí ôù óðçëáßù ôßêôåôáé, åí öÜôíç ôùí áëüãùí,
ï âáóéëåýò ôùí ïõñáíþí êáé ðïéçôÞò ôùí üëùí.
ÐëÞèïò áããÝëùí øÜëëïõóé ôï Äüîá åí õøßóôïéò,
êáé ôïýôï Üîéüí åóôéí ç ôùí ðïéìÝíùí ðßóôéò.
Åê ôÞò Ðåñóßáò Ýñ÷ïíôáé ôñåéò ìÜãïé ìå ôá äþñá,
Üóôñïí ëáìðñüí ôïõò ïäçãåß ÷ùñßò íá ëåßøç þñá.
ÖèÜóáíôåò åéò ÉåñïõóáëÞì ìå ðüèïí åñùôþóé,
ðïõ åãåííÞèç ï ×ñéóôüò íá’ ðáí íá ôïí åõñþóé.

Και τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, αφού µας εξιστορούν το µακρινό 
ταξίδι τού Αϊ-Βασίλη, µας γεµίζουν χαρά και αισιοδοξία µε τις ευχές τους στο 
κατώφλι τού Νέου Χρόνου:
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Áñ÷éìçíéÜ êé áñ÷é÷ñïíéÜ,
øçëÞ ìïõ äåíôñïëéâáíéÜ,
êé áñ÷Þ êáëüò ìáò ÷ñüíïò

åêêëçóéÜ ìå ô’ Üãéï èñüíïò.
Áñ÷Þ ðïõ âãÞêå ï ×ñéóôüò,

Üãéïò êáé ðíåõìáôéêüò
óôç ãç íá ðåñðáôÞóåé

êáé íá ìáò êáëïêáñäßóåé.

¢ãéïò Âáóßëçò Ýñ÷åôáé
-Üñ÷ïíôåò ôïí êáôÝ÷åôå

áðü ôçí Êáéóáñåßá

-åßóáé áñ÷üíôéóóá êõñßá.
ÂáóôÜåé åéêüíá êáé ÷áñôß
ìå ôï ×ñéóôü ôï ëõôñùôÞ

÷áñôß êáé êáëáìÜñé
äåò êáé ìå ôï ðáëéêÜñé.

Χαρακτηριστικά είναι τα «εγκώµια» που λέγονται στο τέλος από 
τα παιδιά για τους οικοδεσπότες αλλά και την υπόλοιπη οικογένεια. Η πιο 
συνηθισµένη ευχή είναι: 

  
   «Ó’ áõôü ôï óðßôé ðïõ Þñèáìå

ðÝôñá íá ìç ñáãßóåé
êé ï íïéêïêýñçò ôïõ óðéôéïý

÷ñüíéá ðïëëÜ íá æÞóåé!»

Ο λαός µας εορτάζει τις µεγάλες αυτές γιορτές 
µε κατάνυξη και επισηµότητα, όπως τους ταιριάζει. Στην 
πόλη ή στο χωριό, όλη η οικογένεια γύρω από την εστία, 
το αναµµένο τζάκι, όπου καίει όλο το δωδεκαήµερο 
το ιερό «χριστόξυλο» που ζεσταίνει τον νεογέννητο 
Χριστό, διατηρεί όλα τα ιδιαίτερα ήθη και έθιµα που τους 
κληροδότησαν οι παλαιότεροι.

Και βέβαια ο λαός µας εκφράζει πόθους και όνειρα µε το καλωσόρισµα 
τής Νέας Χρονιάς, που τη συνδέει µε τον ερχοµό τού Αϊ-Βασίλη. Σε όλα τα µέρη 
τηρείται το έθιµο τού «ðïäáñéêïý», η µετά τη λειτουργία, δηλαδή, υποδοχή στο 
σπίτι ενός παιδιού που θεωρείται τυχερό, καθώς και το «σπάσιµο τού ροδιού» 

από τον νοικοκύρη στο κατώφλι τού σπιτιού µε την ευχή: 
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«Όσα σπυριά έχει το ρόδι

τόσα καλά να’ ρθουν στο σπίτι µας

τούτον τον χρόνον »

Στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι το êüøéìï ôÞò âáóéëüðéôáò από τον 
νοικοκύρη, είναι ιεροτελεστία. Τα κοµµάτια µοιράζονται σε όλους: τού Χριστού, 
τής Παναγιάς, τού Αϊ-Βασίλη, τού φτωχού, τού σπιτιού και µετά των µελών τής 
οικογένειας και τα αγαθά στο τραπέζι πρέπει να είναι πολλά και πλούσια για να 
είναι έτσι πλούσια και η Νέα Χρονιά.

 Και το φαγοπότι που ακολουθεί πρέπει να είναι κεφάτο, µε χορούς 
και τραγούδια, ώστε το καλωσόρισµα να είναι πανηγυρικό, θορυβώδες, όπως 
ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια, πέρασε στα ρωµαϊκά και συνεχίστηκε στα 
βυζαντινά, µε πολλές εκδηλώσεις και δρώµενα µεταµφιεσµένων (ÑáãêïõóÜñéá, 
ÌðáìðïõóÜñéá, από τα έθιµα που σώζονται στη ∆υτική Μακεδονία). 

Την παραµονή των Φώτων –που γίνεται η Πρωτάγιαση– οι άνθρωποι 
νηστεύουν για να πιουν ανήµερα τον «Μεγάλο Αγιασµό». 

Ο λαός µας την ηµέρα αυτή λέει: «Στις πέντε τού Γενάρη φεύγουν οι 

καλικαντζάροι». Έτσι πιστεύουν ότι γλιτώνουν από τα διαβολικά καλικαντζάρια ή 
αλλιώς καρκάντζαλους ή σκαλικάντζερους ή καλιτσάγγαρους, που σαν δαιµόνια, 
φοβούνται το αγιασµένο νερό, γιατί πιστεύουν ότι θα τους κάψει και έντροµα 
τρέχουν να κρυφτούν στα βάθη τής Γης µε τα γνωστά περιπαιχτικά λόγια: 

«Φεύγετε να φεύγουµε

γιατί έφτασε ο τουρλόπαπας

µε την αγιαστούρα του

και µε τη βρεχτούρα του»
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Ο κύκλος τού ∆ωδεκαήµερου κλείνει µε τον 
Αγιασµό των Υδάτων που γίνεται στις 6 Ιανουαρίου. 
Τιµούµε τη Βάπτιση τού Χριστού µε ιδιαίτερη λαµπρότητα 
απ’ άκρη σ’ άκρη τής πατρίδας µας. Σε στεριά και θάλασσα ο 
ιερέας µε το συµβολικό ρίξιµο τού Σταυρού στο νερό αγιάζει 
την πλάση και δίνει τη χαρά στους νέους να βουτήξουν στη 
θάλασσα ή στο ποτάµι και να «πιάσουν τον Σταυρό». Αυτός 
που θα πιάσει πρώτος τον Σταυρό θεωρείται τυχερός και 
ευλογηµένος και στα χωριά γυρίζει µε τον ιερέα τα σπίτια 
για να τ’ αγιάσουν και να τα ευλογήσουν.

Τα κάλαντα των Φώτων ή Θεοφανείων ή Επιφανείων αποτελούν έναν 
ύµνο στη Βάπτιση τού Χριστού και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στον Αϊ Γιάννη 
τον Πρόδροµο, που βάφτισε τον Χριστό.

Τα παιδιά µας τραγουδούν:

«ÓÞìåñá ôá Öþôá êáé öùôéóìüò
êáé ÷áñÜ ìåãÜëç êé áãéáóìüò. 
ÊÜôù óôïí ÉïñäÜíç ôïí ðïôáìü

åßí’ ç Ðáíáãßá ç ÄÝóðïéíá.

ÓðÜñãáíá êñáôÜåé êáé êåñß
Êáé ôïí Áú-ÃéÜííç ðáñáêáëåß:

-¢ãéå ìïõ ÃéÜííç Ðñüäñïìå,
äýíáóáé âáöôßóåéò Èåïý ðáéäß;

-Äýíáìáé êáé èÝëù êáé ðñïóêõíþ,
êáé ôïí Êýñéü ìïõ ðáñáêáëþ.
Áýñéï è’ áíÝâù óôïí ïõñáíü,
Íá êáôáðáôÞóù ôá åßäùëá».

 
Έτσι αξιωνόµαστε κάθε χρόνο να γευόµαστε την ουράνια Θεία Χάρη και 

Ευλογία από τα πλούσια δώρα που µας χαρίζει ο Θεάνθρωπος.
Ας προσπαθήσουµε να τα κρατήσουµε βαθιά µέσα µας για να βασιλεύει       

«ç åðß ãçò åéñÞíç êáé ç åí áíèñþðïéò åõäïêßá».

 Ìáñßá Áíôùíïðïýëïõ

Äéåõèýíôñéá
ôïý Â´ Ôïóéôóåßïõ Äçìïôéêïý

Ó÷ïëåßïõ ÅêÜëçò
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ΑΥΣΤΡΙΑ

Η πνευµατική προετοιµασία για τα Χριστούγεννα αρχίζει ήδη από την 
Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα µε το χριστουγεννιάτικο στεφάνι. Σ’ αυτό 
το στεφάνι από κλαδιά ελάτου, διακοσµηµένο µε κουκουνάρια, κορδέλες και 
τέσσερα κεριά, ανάβουµε κάθε Κυριακή µέχρι τη µεγάλη γιορτή, σε µια ήσυχη 
οικογενειακή τελετή -την πρώτη Κυριακή ένα, τη δεύτερη δύο και ούτω καθ’ 
εξής-, τα κεριά.  Όταν πια καίνε τέσσερα κεριά στο στεφάνι, η ανυποµονησία 
των παιδιών γίνεται πιεστική: «Πότε επιτέλους θα έρθει ο Χριστούλης;». Για να 
διασκεδάσουν την αγωνία τους προθυµοποιούνται να βοηθήσουν τη µαµά στην 
προετοιµασία των αµέτρητων χριστουγεννιάτικων γλυκών.

 Μέχρι τη µεγάλη γιορτή θα συµβούν κι άλλα µικρότερα θαύµατα.
 Στις 4 ∆εκεµβρίου, τής Αγίας Βαρβάρας, κόβουµε κλαδιά κερασιάς. Αν 
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µέχρι τα Χριστούγεννα ανθίσουν στο βάζο, τότε η ελεύθερη κόρη του σπιτιού 
σίγουρα θα παντρευτεί τον επόµενο χρόνο. 

 Στις 6 ∆εκεµβρίου, ο Άγιος Νικόλαος επισκέπτεται τα παιδιά την 
παραµονή τής εορτής του, ντυµένος επίσκοπος όπως του αρµόζει, παρέα µε 
τον...διάβολο! Αλλά, καθώς στην Αυστρία τίποτα δεν είναι πολύ σοβαρό όπως 
αλλού, αυτός, ο λεγόµενος Krampus, είναι ένας χαριτωµένος διαβολάκος. 
Άλλωστε, ο άγιος σύντροφός του φέρνει στα παιδιά γλυκά και µικρά δωράκια και 
τους τα µοιράζει, αφού πρώτα τα ρωτήσει αν είναι φρόνιµα.  

Στην Αυστρία στήνονται παντού χριστουγεννιάτικες αγορές, όπου 
πουλιούνται δωράκια, γλυκά, παραδοσιακά τρόφιµα και ζεστό αρωµατισµένο 
κρασί, απαραίτητο για να αντέξουν οι επισκέπτες το τσουχτερό κρύο. Εκεί µπορεί 
κανείς να προµηθευτεί και µερικά δώρα, αλλά εντελώς κρυφά από τα παιδιά.  
Υποτίθεται ότι τα φέρνει όλα ο Χριστούλης και κανένας άλλος!

 Τα παιδιά προετοιµάζουν από τις αρχές ∆εκεµβρίου ένα γράµµα στο 
Άγιο Βρέφος µε τις επιθυµίες τους. Επειδή η παραγγελία αυτή είναι πάρα πολλή 
δουλειά για ένα µωρό, βοηθάνε λίγο και οι γονείς, κυρίως στα ψώνια. Επίσης, µε 
µυστικό τρόπο πρέπει να φθάσει και να φυλαχτεί το δέντρο στο σπίτι, γιατί και 
αυτό το φέρνει ο Χριστός.  

Τη µεγάλη ηµέρα, παραµονή των Χριστουγέννων, οι γονείς έχουν χίλιες 
ασχολίες. Στους µπαµπάδες πέφτει η δύσκολη δουλειά τής  απασχόλησης των 
παιδιών. Βρέξει χιονίσει, θα κάνουν αµέτρητες ώρες περίπατο µε τα βλαστάρια 
τους. Και το σούρουπο, καθώς ο αέρας φυσάει το χιόνι από τα κλαδιά, µπορεί 
κανείς να δει τον Χριστούλη να αιωρείται στις κορυφές των δέντρων. 

Τις ώρες αυτές η µητέρα έχει την ευκαιρία να στολίσει το δέντρο. Θα 
βάλει ζαχαρωτά, σοκολατάκια, γιρλάντες και φυσικά κεριά, που θα τα ανάψει 
την τελευταία στιγµή, µόλις έρθουν σπίτι  και οι υπόλοιποι. Τέλος, δεν πρέπει να 
λείπει ένα µικρό κουδουνάκι.

Τα παιδιά περιµένουν µε αγωνία µπροστά στην πόρτα τού δωµατίου.  
«Λίγη υποµονή παιδιά, ο Χριστούλης είναι ακόµα εδώ!». Και επιτέλους, το 
καµπανάκι! Η πόρτα ανοίγει στο δωµάτιο που φωτίζεται µόνον από το φωτισµένο 
έλατο και από ένα κερί στο παράθυρο, που καίει για τους αγαπηµένους που δεν 
είναι πια κοντά µας. Το βλέµµα των παιδιών πέφτει στη βάση τού δέντρου. ∆ίπλα 
στη φάτνη πόσα δώρα! Πρώτα όµως θα τραγουδήσουν την «Άγια Νύχτα», που 
µόνο τώρα, και όχι νωρίτερα, πρέπει να ακουστεί. Μετά ορµάνε στα δώρα, 
ανοίγουν τα πακέτα και τα µάτια τους λάµπουν!  

Ο χρόνος πιέζει. Το τραπέζι είναι κιόλας στρωµένο γιορτινά και όλοι 
κάθονται να φάνε το πατροπαράδοτο ψάρι. Πολλές φορές υπάρχουν σ’ αυτή 
την εορτή και καλεσµένοι: κάποιος µοναχικός γείτονας ή µία θεία που δεν έχει 
κανέναν στον κόσµο. 

Πλησιάζουν τα µεσάνυχτα. «Φορέστε γρήγορα τις καινούργιες µπότες 
σας, πάµε στην εκκλησία!». Το χιόνι καταπίνει τους λιγοστούς ήχους τής «Άγιας 
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Νύχτας». Ακούγεται µόνο το τρίξιµο τού λευκού στρώµατος  κάτω από τα πόδια 
των ανθρώπων.

 Μέσα στο σπίτι τού Θεού, δίπλα στην Αγία Τράπεζα, ένα πελώριο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μοναδική κατάνυξη! Στο τέλος τής λειτουργίας, οι 
πιστοί πιασµένοι από τα χέρια τραγουδούν την «Άγια Νύχτα» και δεν υπάρχει 
µάτι που να µη θαµπώνει. 

Μετά, φεύγουν όλοι ήσυχοι. Στα παράθυρα των σπιτιών τους φαίνεται το 
γλυκό φως των δέντρων. 

Την εποµένη, ανήµερα Χριστούγεννα, τα παιδιά τρέχουν αµέσως στο 
δωµάτιο που µοσχοβολάει έλατο, κερί και σοκολάτα. Πρέπει να χαρούν τα δώρα 
τους πριν από το εορταστικό γεύµα, τη χριστουγεννιάτικη χήνα. 

Τα παιδιά έχουν διακοπές µέχρι την εορτή των Φώτων. Αυτή είναι και 
η µέρα που ξεστολίζουν το δέντρο. Αλλά η εµπειρία να πιανόµαστε  -ξένοι και 
οικείοι- αρµονικά από τα χέρια, όπως και την πρώτη Άγια Νύχτα, µάς ζεσταίνει 
ακόµα την καρδιά. 

Μελίττα Ι. Καίσαρη

Βιβλία

Maria Wiesmüller
Österreichische Weihnachts-Bäckerei
Kompass Küchenschätze, Innsbruck: 1996, 80 p. ISBN: 3-87051-690-9

Tausend Weihnachtssterne Funkeln
Die schönsten Weihnachtsgeschichten
Esslinger Verlag, Wien: 2004, 54 p. ISBN: 3-480-22017-7

Das große österreichische Advent- und Weihnachtsbuch
Perlen-Reihe, Wien, 236 p. ISBN: 3-85223-465-4

Nele Moost, Annet Rudolph
Alles Gebacken! Geschichtenvom kleinen Raben
Esslinger Verlag, Wien: 2000, 10 p. ISBN: 3-480-21499-1

Patricia Mennen
Weihnachten im Hundert-Morgen_Wold
Illustration: Kim Raymond
Ravensburger, Ravensburg: 1999, 10 p. ISBN: 3-473-32223-7
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ΒΕΛΓΙΟ

Οι γιορτές στο Βέλγιο αρχίζουν από αρχές ∆εκεµβρίου µε τον ερχοµό 
τού Αγίου Νικολάου (Saint-Nicolas, Sinterklaas), στις 6 ∆εκεµβρίου. Ο Άγιος 
Νικόλαος είναι ο άγιος των παιδιών και έρχεται ντυµένος µε την αρχιεπισκοπική 
του στολή επάνω στο άλογο, συνοδευόµενος από τον µαύρο υπηρέτη του (Père 
Fouetard, Zwarte Piet). Τα παιδιά τοποθετούν από την παραµονή τα παπούτσια 
τους µπροστά στο τζάκι µε ένα καρότο για το άλογο και ο Άγιος Νικόλαος περνάει 
από τις καµινάδες των σπιτιών και αφήνει γλυκά και δώρα.

Τα σπίτια στολίζονται για τα Χριστούγεννα από τις αρχές ∆εκεµβρίου, 
καθώς επίσης οι δρόµοι και οι πλατείες, µε χριστουγεννιάτικα δένδρα, στολίδια, 
και φωτάκια. Συνηθίζονται ακόµη πολύ και οι φάτνες, µέσα και έξω από τα 
σπίτια. Η κάθε πόλη έχει τη δική της χριστουγεννιάτικη αγορά, όπου µπορεί 
κανείς να αγοράσει τα χριστουγεννιάτικα είδη ή να πιει ζεστό κρασί. Οι πλατείες 
µεταµορφώνονται σε παγοδρόµια και µεγάλοι ή µικροί κάνουν πατινάζ. Σε 
µερικές περιοχές τού Βελγίου συνηθίζονται χριστουγεννιάτικες παρελάσεις µε 
παρουσιάσεις σκηνών από τη ζωή τού Χριστού.

Στις 24 ∆εκεµβρίου τα µεσάνυχτα πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία για τη 
λειτουργία. Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή και ο κόσµος προτιµά να 
µένει στο σπίτι.

 Στις 25 ∆εκεµβρίου το µεσηµέρι συγκεντρώνονται οι συγγενείς και 
απολαµβάνουν ένα πλούσιο γεύµα µε πολλά φαγητά, αρχίζοντας µε θαλασσινά 
και οπωσδήποτε γαλοπούλα µε γέµιση, που συνοδεύεται από πατατοκροκέτες. 
Για επιδόρπιο σερβίρεται συνήθως σοκολατένιος χριστουγεννιάτικος κορµός 
ή ένα γλύκισµα που λέγεται cougnou, είδος τσουρεκιού στολισµένου µε έναν 
ζαχαρωτό Χριστούλη. Μετά το φαγητό ανταλλάσσουν τα δώρα που βρίσκονται 
κάτω από το δένδρο.

Μεταξύ τού Νέου Έτους και των Φώτων τρία παιδιά ντυµένα µάγοι (Roi 
Mages, Driekoningen) γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας το τραγούδι 
των µάγων και ο κόσµος τούς δίνει νοµίσµατα.

Βιβλία

Brigitte Minne, Ann De Bode
Wat een dag !
De Eekhoorn, Wielsebeke: 2003, 32 p. ISBN: 90-5838-152-8

Patricia De Landtsheer
Ploef in de kerstnacht
De Eekhoorn, Wielsebeke: 2001, 96 p. ISBN: 90-5838-117-X
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Joris Denoo
Het kind van de rekening
De Eekhoorn, Wielsebeke: 1998, 44 p. ISBN: 90-73913-71-3

Sven Nordqvist
Een Kerstman voor Findus
Davidsfonds/Infodok

An Debaene
Midden in de winternacht
Davidsfonds/Infodok

Guido van Genechten
Rikki wil een kerstboom
Clavis

ΓΑΛΛΙΑ

Όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη Γαλλία τα Χριστούγεννα 
είναι µία µεγάλη θρησκευτική γιορτή που γιορτάζεται οικογενειακά και είναι 
αφιερωµένη στα παιδιά.

Οι ηµέρες των Χριστουγέννων έχουν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. 
Η λειτουργία τα µεσάνυχτα τής 24ης ∆εκεµβρίου γίνεται σε ατµόσφαιρα έντονης 
θρησκευτικής κατάνυξης.  

Μικροί και µεγάλοι συγκεντρώνονται γύρω από το έλατο για το 
καθιερωµένο µοίρασµα των δώρων. Το έλατο είναι πολύ παλιό έθιµο στη 
Γαλλία. Να σηµειώσουµε ότι το αστέρι που βρίσκεται στην κορυφή τού έλατου 
αντιπροσωπεύει για τους Γάλλους το αστέρι τής Ανατολής, δηλαδή το φως, την 
ελπίδα και την αισιοδοξία.

Το δείπνο των Χριστουγέννων είναι θεσµός για όλες τις οικογένειες. Όλη η 
οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το τραπέζι, που είναι πάντα πλούσιο, µε ποικίλα 
εδέσµατα, µεταξύ των οποίων πρωταγωνίστρια είναι η γεµιστή γαλοπούλα.

Τα παιδιά αυτές τις µέρες είναι πολύ χαρούµενα γιατί περιµένουν µε 
λαχτάρα να ανοίξουν τα δώρα που τους έφερε ο Αϊ-Βασίλης.

Στη Γαλλία η παρουσία τού Αϊ-Βασίλη ταυτίζεται συµβολικά µε την 
προσωπικότητα τού Αγίου Νικολάου: άσπρη µακριά γενειάδα, τιάρα, που είναι 
το σκουφί τού Αϊ-Βασίλη,  µακρύ κόκκινο παλτό. Ο Αϊ-Βασίλης ταξιδεύει µε ένα 
έλκηθρο µε τάρανδους, ενώ ο Άγιος Νικόλαος ταξίδευε στην πλάτη ενός γαϊδάρου. 
Γι’ αυτό τον λόγο, σε ορισµένες περιοχές τής Γαλλίας, τα παιδιά βάζουν κάτω από 
το έλατο ένα ποτηράκι κρασί για εκείνον και ένα καρότο για τον γάιδαρό του.
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Ο στολισµός υπάρχει παντού. Στα σπίτια, µε το έλατο και τη φάτνη, στα 
καταστήµατα, στους φωτισµένους δρόµους. Στη Γαλλία υπάρχουν µεγάλες λαϊκές 
αγορές µε στολίδια και χριστουγεννιάτικα εδέσµατα. Η πιο παλιά αγορά στην Ευρώπη 
γίνεται στο Στρασβούργο και λειτουργεί κάθε χρόνο από το 1570 έως και σήµερα. Τα 
χρώµατα που επικρατούν είναι το κόκκινο και το πράσινο. Το κόκκινο αντιπροσωπεύει 
κυρίως τον Αϊ-Βασίλη και το πράσινο το έλατο. Το χρυσό και το άσπρο είναι επίσης 
χρώµατα που χρησιµοποιούνται πολύ στη χριστουγεννιάτικη διακόσµηση.

Οι περισσότερες εκκλησίες έχουν και αυτές τις φάτνες τους, ως 
αναπαράσταση τής Γέννησης. Οι φάτνες έχουν µεγάλη σηµασία στη Γαλλία 
και είναι διαφορετικές σε κάθε περιοχή όσον αφορά στα πρόσωπα και στα ζώα  
που τις συνθέτουν. Τα οµοιώµατα των πρωταγωνιστών σ’ αυτές είναι από ξύλο, 
πλαστικό, πορσελάνη ή και από πανί, ανάλογα µε την περιοχή.

Βιβλία

Oui-Oui Chante Noël
Illustrations: Jeanne Bazin, Paroles et Musique: Henri Muller
Hachette, Paris: 2003, 11 p. ISBN: 2-01-223985-4
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Christel Claudius
Noël
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η περίοδος πριν από τα Χριστούγεννα αρχίζει στις 11 Νοεµβρίου µε τη 
γιορτή τού Αγίου Μαρτίνου, ο οποίος ήταν ένας Ρωµαίος στρατιώτης, που µέσα 
στον παγερό χειµώνα σε ένδειξη χριστιανικής αγάπης για τον πλησίον χάρισε σε 
έναν ζητιάνο που κρύωνε το µισό κοµµάτι τού µανδύα του. Τα παιδιά εκείνη την 
ηµέρα γυρίζουν στους δρόµους τής γειτονιάς, µε φαναράκια που έχουν φτιάξει 
µόνα τους, και τραγουδούν τα «τραγούδια των φαναριών».      

«Adventszeit» λέγεται η περίοδος πριν από τα Χριστούγεννα και αρχίζει 
τέσσερεις Κυριακές πριν. Οι οικογένειες έχουν στο σπίτι ένα χριστουγεννιάτικο 
στεφάνι από κλαδιά ελάτου, το οποίο είναι διακοσµηµένο µε πολύχρωµα στολίδια 
και κορδέλες. Το στεφάνι έχει τέσσερα κεριά και κάθε Κυριακή ανάβουν από ένα. 
Έτσι, την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα φωτίζουν και τα τέσσερα 
κεριά

Τα παιδιά διασκεδάζουν πολύ µε το ηµερολόγιο “Advent” που είναι 
πολύ ιδιαίτερο και έχει 24 πορτούλες. Την 1η ∆εκεµβρίου ανοίγουν την 
πρώτη πορτούλα και βρίσκουν πίσω της  ένα χριστουγεννιάτικο σχέδιο ή ένα 
σοκολατάκι. Η τελευταία πορτούλα ανοίγεται στις 24 ∆εκεµβρίου, παραµονή των 
Χριστουγέννων, και πίσω της έχει µια εικόνα τής φάτνης. Με αυτό τον τρόπο, το 
ηµερολόγιο βοηθάει τα παιδιά να περάσουν τη µεγάλη περίοδο αναµονής πριν τα 
Χριστούγεννα.

Η οµορφότερη γιορτή τής περιόδου πριν τα Χριστούγεννα είναι το 
βράδυ τής εορτής τού Αγίου Νικολάου. Για πάνω από 1000 χρόνια υπάρχει το 
έθιµο τού Αγίου Νικολάου, ο οποίος την παραµονή τής 6ης ∆εκεµβρίου φέρνει 
στα παιδιά γλυκά, µήλα και ξηρούς καρπούς. Τα παιδιά κρεµάνε το απόγευµα τις  
κάλτσες τους ή βάζουν ένα καλογυαλισµένο ζευγάρι παπούτσια στην εξώθυρα 
και τα βρίσκουν το πρωί τής 6ης ∆εκεµβρίου γεµάτα από νοστιµιές. Μερικές 
φορές ακόµη, έρχεται και ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος στο σπίτι κι αυτό προκαλεί 
λίγο φόβο στα παιδιά, διότι, κατά κάποιον παράξενο τρόπο, πάντα ξέρει αν τα 
παιδιά προσέχουν στο σχολείο ή αν είναι φρόνιµα στο σπίτι. Όλα αυτά τα έχει 
σηµειωµένα στο µεγάλο χρυσό του βιβλίο!

Την παραµονή των Χριστουγέννων στολίζεται σε όλα τα σπίτια 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όταν σκοτεινιάζει ανάβουν τα κεριά. Οι 
γονείς, τα παιδιά και οι παππούδες, όλοι µαζί, τρώνε, παίζουν και τραγουδούν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τα πιο γνωστά είναι η « Άγια Νύχτα» και το 
«Έλατο». Τα παιδιά περιµένουν ανυπόµονα την ώρα που θα ανοίξουν τα δώρα, 
που βρίσκονται κάτω από το δέντρο. Οι περισσότεροι, επίσης, παρακολουθούν 
στην εκκλησία τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία.

Σε µερικά µέρη οι άνθρωποι πηγαίνουν τη νύχτα στη λειτουργία και 
τα παιδιά βρίσκουν τα δώρα τους το πρωί τής 25ης ∆εκεµβρίου κάτω από το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο.
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Ο Άγιος Silvester είναι ο προστάτης άγιος για το τέλος τού χρόνου. 
Η τελευταία ηµέρα τού ηµερολογιακού έτους είναι η ηµέρα που γιορτάζει ο 
Άγιος. Την  παραµονή Πρωτοχρονιάς  γιορτάζουν οι άνθρωποι τον ερχοµό τού 
Νέου Χρόνου και τον καλωσορίζουν µε πυροτεχνήµατα και βεγγαλικά. Στις 
περισσότερες οικογένειες σερβίρεται ένα ωραίο φαγητό. Επίσης, κατά παράδοση 
την Πρωτοχρονιά όλοι θέτουν στόχους για την καινούργια χρονιά.

Των Θεοφανείων, στις 6 Ιανουαρίου, πολλές οικογένειες ανάβουν τα 
κεριά τού χριστουγεννιάτικου δέντρου για τελευταία φορά, πριν το ξεστολίσουν. 
Τα παιδιά ντύνονται «Τρεις Μάγοι» και γυρίζουν στους δρόµους τραγουδώντας 
τα κάλαντα. Γράφονται επίσης τα  γράµµατα Γ+Μ+Β  πάνω στην εξώπορτα, 
ώστε να κρατήσουν το κακό µακριά για όλη τη χρονιά. Στους τρεις Μάγους τής 
Βηθλεέµ από την Ανατολή,  Γάσπαρ,  Μελχιόρ και  Βαλτάσαρ έχει τη ρίζα του 
αυτό το έθιµο.

Απόδοση από τα Γερµανικά: Στέφανος Μπαµόπουλος, Στ΄ Τάξη, Athener Schul
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∆ΑΝΙΑ

Η γιορτή των  Χριστουγέννων είναι µία από τις σηµαντικότερες  
θρησκευτικές  γιορτές στη ∆ανία, µε πολλά ευχάριστα έθιµα. Οι προετοιµασίες 
για τα Χριστούγεννα αρχίζουν τέσσερεις Κυριακές πριν τις 24 ∆εκεµβρίου. Οι 
δρόµοι και τα καταστήµατα στολίζονται µε φωτάκια και χριστουγεννιάτικα 
σύµβολα από τον Νοέµβριο. 

Την πρώτη Κυριακή οι ∆ανοί ανάβουν το πρώτο κερί σε ένα στεφάνι 
από έλατο στολισµένο µε κόκκινες κορδέλες, κουκουνάρια και  τέσσερα λευκά 
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κεριά. Την επόµενη Κυριακή ανάβουν το δεύτερο και ούτω καθεξής  µέχρι την 
τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, που ανάβουν και τα τέσσερα κεριά. 

Σηµαντικό µέρος τής γιορτής των Χριστουγέννων είναι οι επισκέψεις 
και τα γεύµατα που οι ∆ανοί παραθέτουν ο ένας στον άλλον. Επιχειρήσεις και 
φορείς κάθε είδους καθώς και οικογένειες καλούν αντίστοιχα το προσωπικό και 
τους φίλους τους σε χριστουγεννιάτικα γεύµατα, τα λεγόµενα julefrokost. Εδώ 
σερβίρονται διάφορα είδη ρέγκας, ζεστό πατέ συκωτιού, χοιρινές πανσέτες, 
κεφτεδάκια,  άφθονη µπίρα και σναπς, το αγαπηµένο ποτό των ∆ανών. 

Τα έθιµα που αφορούν στα παιδιά ξεκινούν από την πρώτη ∆εκεµβρίου 
µε τα χριστουγεννιάτικα ηµερολόγια, ένα µεγάλο τετραγωνισµένο ηµερολόγιο 
από χαρτόνι µε 24 παραθυράκια, που ανοίγοντάς τα κάθε πρωί, αποκαλύπτουν 
µια χριστουγεννιάτικη ιστορία ή λιχουδιά. Τα τελευταία χρόνια επίσης, τα 
κρατικά κανάλια συνηθίζουν να δείχνουν µία σειρά από 24 επεισόδια για µικρούς 
και µεγάλους εµπνευσµένα από το πνεύµα των Χριστουγέννων. Πολλά από τα 
έθιµα δεν είναι θρησκευτικά, όπως για παράδειγµα τα καλικαντζαράκια (nissen), 
µικροσκοπικά καλοκάγαθα ανθρωπάκια µε κόκκινα ρούχα και σκουφιά. Τα 
καλικαντζαράκια εγκαθίστανται στα πατάρια των σπιτιών ή στους αχυρώνες και 
κάνουν διάφορες ζαβολιές. Για να αποφύγεις τις ζαβολιές τους πρέπει να θυµάσαι 
να αφήνεις έξω κάθε βράδυ ένα πιάτο ζεστό ρυζόγαλο.

Πολλές οικογένειες κόβουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο από το δάσος 
µετά από συνεννόηση µε τον ιδιοκτήτη του και κατόπιν πληρωµής. Ο στολισµός 
είναι θέµα οικογενειακής παράδοσης, αλλά οι περισσότεροι τοποθετούν ένα 
αστέρι στην κορυφή, που συµβολίζει το αστέρι τής Βηθλεέµ, φωτάκια, µπαλάκια 
και καλικαντζαράκια. 

Στις 24 ∆εκεµβρίου το απόγευµα οι  περισσότερες οικογένειες πάνε στην 
εκκλησία. Είναι παράδοση στο χριστουγεννιάτικο γεύµα να παρευρίσκονται 
τουλάχιστον οι τρεις πρώτες γενιές. Το γεύµα αποτελείται από πάπια, γαλοπούλα 
γεµιστή µε δαµάσκηνα και γλυκόξινα µήλα ή ψητό χοιρινό, που σερβίρονται µε 
πατάτες καραµελέ, κόκκινο γλυκόξινο λάχανο, µιντζελέ και σάλτσα από το ζουµί 
τού ψητού. Το επιδόρπιο είναι παραδοσιακό γλυκό ρυζόγαλο µε καβουρντισµένα 
χοντροκοµµένα αµύγδαλα, βανίλια, άφθονη κρέµα σαντιγί και σερβίρεται 
µε  ζεστό βύσσινο. Κρύβει στο εσωτερικό του ένα ξεφλουδισµένο ολόκληρο 
αµύγδαλο και σε όποιον τύχει κερδίζει ένα µικρό δώρο.

Μετά το γεύµα η οικογένεια “χορεύει” έναν ιεροτελεστικό χορό γύρω από 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τραγουδώντας θρησκευτικούς ύµνους και παιδικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η γιορτή τελειώνει µε την ανταλλαγή των δώρων.

Ο Αϊ-Βασίλης έρχεται µε τα δώρα του το βράδυ των Χριστουγέννων. 
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Για χάρη των παιδιών οι µπαµπάδες ή άλλα µέλη τής οικογένειας ντύνονται 
Αϊ-Βασίληδες, χτυπάνε την πόρτα και µε το χαρακτηριστικό χόου, χόου, χόου 
κουβαλάνε τα δώρα σε ένα τσουβάλι.

Η ηµέρα των Χριστουγέννων γιορτάζεται µε φίλους ή µε άλλους συγγενείς.

Βιβλία
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ΕΣΘΟΝΙΑ

Η εσθονική λέξη jỏulud (Χριστούγεννα) έχει σκανδιναβική προέλευση 
και προέρχεται από τη λέξη Jul. Στη Σκανδιναβία και την Εσθονία η γέννηση τού 
Ιησού Χριστού παίρνει το όνοµά της από αυτή την προχριστιανική λέξη.

Παλαιότερα οι Εσθονοί γιόρταζαν το χειµερινό ηλιοστάσιο, τη γέννηση 
τού Ηλίου. Από την ηµέρα τού χειµερινού ηλιοστασίου και έπειτα οι µέρες 
µεγαλώνουν και ο ήλιος ανεβαίνει ψηλότερα. Η περίοδος αυτή εορταζόταν 
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και στην προχριστιανική εποχή. Επρόκειτο για µία περίοδο ξεκούρασης στο 
µέσον τού µεγάλου και σκοτεινού χειµώνα. Σήµερα, τα Χριστούγεννα για τους 
Εσθονούς είναι ένα µείγµα παράδοσης, µοντερνισµού και θρησκευτικότητας. Οι 
µεγάλοι εορτασµοί πραγµατοποιούνται την παραµονή των Χριστουγέννων, αλλά 
η εορταστική περίοδος ξεκινάει σαράντα ηµέρες πριν, οπότε και οι άνθρωποι 
αγοράζουν ηµερολόγια τής Σαρακοστής.

Η παράδοση τού χριστουγεννιάτικου δέντρου έρχεται στην Εσθονία τον 
19ο αιώνα από τον τοπικό βαλτικογερµανικό πληθυσµό. Το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο είναι συνήθως πεύκο ή έλατο. Το στολίζουν µε παιχνίδια, καραµέλες και 
κεριά.

 Το πιο γνωστό χριστουγεννιάτικο φαγητό είναι το χοιρινό µε ξινολάχανο 
(mulgikapsad), ψητές πατάτες και γουρουνοκεφαλή, λευκό και κόκκινο 
λουκάνικο, πατατοσαλάτα και πατέ. Στα γλυκά κυριαρχούν το gingerbread και το 
marzipan, ενώ το πιο δηµοφιλές ποτό είναι η µπύρα και το υδρόµελι καθώς και 
το ζεστό κρασί.

Οι παλαιότεροι πίστευαν ότι το χριστουγεννιάτικο φαγητό πρέπει να 
µένει στο τραπέζι σε όλη τη διάρκεια τής νύχτας, για να φάνε από αυτό όσοι έχουν 
πεθάνει, καθώς και κάποια πνεύµατα. Οι άντρες τής οικογένειας, που έτρωγαν 
επτά φορές κατά τη διάρκεια τής νύχτας, θα είχαν τον επόµενο χρόνο τη δύναµη 
επτά αντρών ο καθένας. Παλαιότερα, εκείνη την ηµέρα δεν έρχονταν καλεσµένοι 
στο σπίτι· εάν µάλιστα ο επισκέπτης ήταν γυναίκα το θεωρούσαν κακό οιωνό. Η 
οικογένεια έµενε στο σπίτι διαβάζοντας τη Βίβλο και τραγουδώντας τα κάλαντα.

Κάθε χρόνο στις 24 ∆εκεµβρίου, ο πρόεδρος τής Εσθονίας διακηρύττει 
τη χριστουγεννιάτικη ειρήνη και παρακολουθεί τη χριστουγεννιάτικη Θεία 
Λειτουργία. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε, µε εντολή τής Βασίλισσας Χριστίνας 
τής Σουηδίας, τον 17ο αιώνα.  
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Οι ιρλανδικές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις είναι παρόµοιες µε αυτές 
των περισσοτέρων δυτικών χωρών: οι βασικές χριστουγεννιάτικες συνήθειες  
όπως  η ανταλλαγή δώρων, η παρακολούθηση τής Λειτουργίας και η διακόσµηση 
τού δέντρου, είναι κοινές για όλα τα κράτη που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα.

Το γεύµα  των Χριστουγέννων αποτελείται από τα συνηθισµένα 
εδέσµατα: γαλοπούλα, χοιρινό, γέµιση, σάλτσα κράνµπερι κ.ά. Ένα από τα πιο 
παραδοσιακά ιρλανδικά φαγητά είναι το µοσχάρι µε τα µπαχαρικά (µαρινάρεται 
για πολλές ηµέρες µε διάφορα καρυκεύµατα και στη συνέχεια µαγειρεύεται), το 
οποίο µπορεί να σερβιριστεί ζεστό ή κρύο. Τα παραδοσιακά γλυκίσµατα είναι 
τάρτες (mince pies), χριστουγεννιάτικη πουτίγκα και σιρόπι από κονιάκ ή ρούµι. 

Πολλές οικογένειες στην Ιρλανδία ακόµη και σήµερα τοποθετούν ένα 
κερί σε ένα παράθυρο τού σπιτιού τους, την παραµονή των Χριστουγέννων. Αυτό 
το έθιµο είναι πολύ παλιό (από τα αρχαία χρόνια) και φωτίζουν το παράθυρο για 
να έχει φως ο δρόµος για τον ξένο που θα περάσει στο σκοτάδι.

Τη δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων (St. Stephen’s Day), παραδοσιακά, 
παίζουν παντοµίµα, όπου οι γυναίκες αναλαµβάνουν τους ανδρικούς ρόλους και οι 
άνδρες αντίστοιχα τους γυναικείους. Οι παραστάσεις αυτές βασίζονται συνήθως 
σε γνωστές παιδικές ιστορίες όπως η Σταχτοπούτα, η Ωραία Κοιµωµένη, ο 
Παπουτσωµένος Γάτος κ.ά. Τα τελευταία χρόνια οι παραστάσεις αυτές είναι πολύ 
πιο δηµοφιλείς από οποιαδήποτε άλλη εποχή. 

Ένα άλλο έθιµο που προέρχεται από τον µύθο τού Αγίου Στεφάνου, είναι 
αυτό µε τους τρυποφράκτες. Ο Άγιος Στέφανος κρυβόταν από τους εχθρούς του 
στους θάµνους, ένας τρυποφράκτης πετάχτηκε από τον θάµνο όπου κρυβόταν ο 
Άγιος, και έτσι τον συνέλαβαν. Στις αγροτικές περιοχές, σε ανάµνηση αυτού τού 
γεγονότος τη δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων, οι άνθρωποι βάφουν τα πρόσωπά 
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τους µε κάρβουνο και κυνηγώντας στα ψέµατα τρυποφράκτες, πηγαίνουν από σπίτι 
σε σπίτι µε τραγούδια, χορούς, ποιήµατα και παραδοσιακή µουσική. Το παλιό αυτό 
έθιµο το συναντά κανείς µόνο σε λίγες περιοχές τώρα πια. 

Το τέλος τής χριστουγεννιάτικης περιόδου στην Ιρλανδία είναι επίσηµα 
στις 6 Ιανουαρίου, ηµέρα που εορτάζονται τα Θεοφάνεια, γνωστά και σαν 
«Μικρά Χριστούγεννα». Ο κόσµος αποχαιρετά τις γιορτές και φυλάει τα 
χριστουγεννιάτικα στολίδια για την επόµενη χρονιά. 

Nollaig Shona Duit
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Τα Χριστούγεννα είναι και στην Ισπανία η αγαπηµένη γιορτή των 
παιδιών. Μέρες πριν το σπίτι στολίζεται γιορτινά και η φάτνη, το σηµαντικότερο 
σύµβολο των Χριστουγέννων, τοποθετείται στην πιο περίοπτη θέση. Τα παιδιά 
συνηθίζουν να αφήνουν τους Τρεις Μάγους σε κάποιο αποµακρυσµένο σηµείο 
τού δωµατίου και όσο πλησιάζει η ηµέρα των Χριστουγέννων τούς µετακινούν 
προς τη φάτνη έτσι, ώστε την παραµονή τής Γέννησης τού Χριστού να έχουν 
φτάσει για να Του προσφέρουν τα δώρα τους.
 Η νύχτα τής παραµονής και η ηµέρα των Χριστουγέννων θεωρούνται 
κατ’ εξοχήν οικογενειακές γιορτές. Η οικογένεια θα καθίσει µαζί στο τραπέζι 
και θα απολαύσει το φαγητό, που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως 
είναι γαλοπούλα, αρνάκι ή γουρουνόπουλο ψητό, στις παραθαλάσσιες όµως 
περιοχές προτιµώνται τα ψαρικά. Βεβαίως, πολύ σηµαντική είναι και η 
λειτουργία που γίνεται τα µεσάνυχτα τής 24ης προς 25η ∆εκεµβρίου· σχεδόν 
όλοι ξενυχτούν στις εκκλησίες, όπου γίνεται και η περιφορά τού Θείου 
Βρέφους.
 Την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς και όταν το ρολόι αρχίζει να χτυπάει 
µεσάνυχτα, οι Ισπανοί –είτε βρίσκονται στην κεντρική πλατεία τής πόλης τους 
είτε στο σπίτι– τρώνε 12 ρώγες σταφύλι, µία σε κάθε χτύπο τού ρολογιού. Αν 
προλάβουν να φάνε και τις 12, τότε η νέα χρονιά θα τους φέρει τύχη.
 Αυτό που µε µεγαλύτερη όµως ανυποµονησία περιµένουν τα παιδιά 
είναι η Ηµέρα των Τριών Μάγων, στις 6 Ιανουαρίου. Την παραµονή γίνεται 
η «καµπαλγάτα», παρέλαση των Μάγων µε τα δώρα, πάνω σε άλογα ή και σε 
καµιά καµήλα, αν βρεθεί... Τα πιτσιρίκια την παρακολουθούν µε ενδιαφέρον και 
ύστερα τρέχουν στο σπίτι για να κοιµηθούν νωρίς και να δώσουν χρόνο στους 
Μάγους να µοιράσουν τα παιχνίδια. Προτού ξαπλώσουν, βέβαια, δεν ξεχνούν να 
αφήσουν στο σαλόνι τα παπούτσια τους, αλλά και ένα κέρασµα: κάποιο γλυκό, 
συνήθως το παραδοσιακό «τουρρόν» των Χριστουγέννων, και ένα ποτηράκι 
κρασί. Όταν ξυπνήσουν, ελπίζουν να βρουν το παιχνίδι που είχαν ζητήσει στο 
γράµµα προς τον αγαπηµένο τους µάγο, γιατί συνηθίζεται να γράφουν σε έναν 
από τους τρεις, αυτόν που προτιµούν. Προσοχή, όµως! Αν κάποιο παιδί δεν 
ήταν καλό, υπάρχει κίνδυνος αντί για παιχνίδι να βρει κάρβουνο στα παπούτσια 
του! Για να µη µείνει, όµως, εντελώς παραπονεµένο, το κάρβουνο αυτό είναι 
φτιαγµένο από µαύρη ζάχαρη που δεν έχει καθόλου άσχηµη γεύση... µια χαρά 
τρώγεται! 
 Τέλος, στις 6 Ιανουαρίου κόβουν τη «Βασιλόπιτα», που περιέχει κάποια 
έκπληξη: µπορεί να είναι νόµισµα, παιχνίδι ή οτιδήποτε επιτρέπει η φαντασία. 
Μόνο που ο «τυχερός», σε κάποια µέρη –ευτυχώς όχι σε όλη την Ισπανία–, 
καλείται να πληρώσει την αξία τής βασιλόπιτας!
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ΙΤΑΛΙΑ

Τα Χριστούγεννα (Νatale) είναι µία από τις πιο κατανυκτικές εορτές τού 
χριστιανικού ηµερολογίου στην Ιταλία. Τις ηµέρες αυτές η χριστιανική παράδοση 
συνυφαίνεται µε τα λαϊκά έθιµα και τις συνήθειες παγανιστικής προέλευσης που 
συνδέονταν µε τον εορτασµό τής έναρξης τού χειµερινού ηλιοστασίου.

 Στην Αρχαία Ρώµη από τις 17 έως τις 24 ∆εκεµβρίου λάµβαναν χώρα τα 
Σατουρνάλια προς τιµήν τού Κρόνου, θεού τής γεωργίας. Σε αυτή την περίοδο 
επικρατούσε ειρήνη, ανταλλάσσονταν δώρα, παραµερίζονταν οι κοινωνικές 
διακρίσεις και διοργανώνονταν µεγαλοπρεπή συµπόσια. 

Τα Χριστούγεννα τού χριστιανικού κόσµου εισήχθησαν στο ηµερολόγιο 
τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας µόλις τον 4ο αιώνα. Στις ηµέρες µας η παραµονή 
των Χριστουγέννων είναι ηµέρα προετοιµασίας για τον εορτασµό, µε νηστεία 
και ολονυχτία. Το δείπνο τής 24ης ∆εκεµβρίου είναι συνήθως αρκετά λιτό και µε 
βάση το ψάρι. Mετά το τέλος τού δείπνου η παράδοση επιβάλλει να πηγαίνουµε 
στη λειτουργία τού µεσονυχτίου, για να ανταλλάξουµε ευχές µε φίλους και 
γνωστούς. Στον γυρισµό στο σπίτι, τα παιδιά ανοίγουν µε ανυποµονησία τα 
δώρα που βρίσκουν κάτω από το δέντρο. Αυτή η συνήθεια ήταν διαδεδοµένη 
και στην Αρχαία Ρώµη, όπου αντάλλασσαν δώρα, που ονοµάζονταν strenne 
(µποναµάδες).

Το χριστουγεννιάτικο γεύµα είναι πλούσιο, συνήθως µε βάση το κρέας, 
και καταναλώνεται στο σπίτι, παρέα µε συγγενείς. Τα χριστουγεννιάτικα γλυκά 
ποικίλλουν ανάλογα µε τις περιοχές, αλλά το πανετόνε (τού Μιλάνου), το 
παντόρο (τής Βερόνας) και το τορρόνε (τής Κρεµόνας) είναι διαδεδοµένα σε όλη 
την Ιταλία. Άλλα χαρακτηριστικά φαγητά των Χριστουγέννων είναι τα µαρόν 
γλασέ, οι σταφίδες και οι φακές που θεωρούνται εξιλεωτικές. 
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Το κατεξοχήν ιταλικό χριστουγεννιάτικο σύµβολο είναι η φάτνη 
(presepe). Η φάτνη αναπαριστά τη σκηνή τής γέννησης τού Χριστού και τη 
συναντάµε στα σπίτια και στις εκκλησίες. Η παραδοσιακή σκηνή αποτελείται 
από τη σπηλιά, τη φάτνη που υποδέχεται τον µικρό Χριστό, την Παναγία, τον 
Ιωσήφ, το βόδι, το γαϊδουράκι, ενώ έξω από τη σπηλιά βρίσκονται οι βοσκοί, 
τα προβατάκια, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και οι τρεις Μάγοι. Η σκηνή είναι 
τοποθετηµένη πάνω σε ένα χαλί από βρύα, ενώ στο επάνω µέρος φαντάζει ο 
έναστρος ουρανός και το αστέρι-κοµήτης. Τα υλικά κατασκευής ποικίλλουν 
ανάλογα µε την περιοχή. Σύµφωνα µε τον θρύλο την πρώτη φάτνη την 
έφτιαξε ο  Άγιος Φραγκίσκος το 1223, στην περιοχή τής Umbria. Η χρήση τής 
χριστουγεννιάτικης φάτνης διαδόθηκε από τον 17ο αιώνα και ύστερα, όταν 
ξεκίνησε και η χειροτεχνική παραγωγή.

Μία άλλη χριστουγεννιάτικη παράδοση τής Βόρειας Ευρώπης, που 
έχει διαδοθεί πρόσφατα σε όλο τον κόσµο αλλά και στην Ιταλία, είναι το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τον 11ο αιώνα, ως σύµβολο τού δέντρου τής γνώσης 
τού καλού και τού κακού στον κήπο τής Εδέµ, χρησιµοποιήθηκε το έλατο πάνω 
στο οποίο κρέµονταν φρούτα. Από αυτή την αρχαία παράδοση φτάνει σιγά-σιγά 
σε εµάς το χριστουγεννιάτικο δέντρο των ηµερών µας, που συµβολίζει επίσης τη 
µορφή τού Σωτήρα Ιησού, ο οποίος νίκησε το σκότος τής αµαρτίας· για τον ίδιο 
λόγο ξεκίνησε και η συνήθεια τού στολισµού µε φώτα. 

Η σειρά των χριστουγεννιάτικων εορτών τελειώνει µε τα Επιφάνεια, 
στις        6 Ιανουαρίου, εορτή που γεννήθηκε στις ανατολικές χριστιανικές χώρες, 
για να τιµήσει τη µνήµη τής βάπτισης τού Ιησού, και σύντοµα εισήχθη στη 
∆ύση, όπου απέκτησε και άλλο θρησκευτικό περιεχόµενο, µνηµονεύοντας τον 
εορτασµό των γάµων τής Κανά και την προσφορά των δώρων από τους µάγους 
στη σπηλιά τής Βηθλεέµ. Αυτό το τελευταίο κατέληξε να καθιερωθεί και, 
υπερισχύοντας προηγούµενων λαϊκών παραδόσεων, καθιέρωσε την εµφάνιση 
τής φιγούρας τής Befana που µοιράζει τα δώρα. Οι µάγοι αποτελούσαν µία 
οµάδα τριών προσώπων που, οδηγούµενοι από ένα αστέρι, έφταναν από την 
Ανατολή στη Βηθλεέµ για να αφιερώσουν στον νεογέννητο Ιησού χρυσό, λιβάνι 
και µύρο. 

Η Befana, αντίθετα, αποτελεί στη συλλογική φαντασία ένα µυθικό 
πρόσωπο µε µορφή γριάς που φέρνει δώρα στα καλά παιδιά το βράδυ τής 5ης 
Ιανουαρίου. Έχει καταγωγές από προχριστιανικές µαγικές παραδόσεις και στη 
λαϊκή κουλτούρα ενσωµατώνεται µε φολκλορικά και χριστιανικά στοιχεία. 
Η εικονογραφία της είναι συγκεκριµένη: φαρδιά και σκούρα φούστα, ποδιά, 
σάλι, µαντήλι ή ένα παλιό καπέλο στο κεφάλι, ένα ζευγάρι παντόφλες, όλα 
χρωµατισµένα µε πολλά πολύχρωµα µπαλώµατα. Λέγεται ότι κρατάει πάνω σε 
µια σκούπα έναν σάκο γεµάτο παιχνίδια, σοκολατάκια, καραµέλες για τα καλά 
παιδιά και κάρβουνο για τα κακά. Περνώντας από τις καµινάδες, γεµίζει τις 
κάλτσες που έχουν αφήσει κρεµασµένες τα παιδιά. Αυτά, από τη µεριά τους, 
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ετοιµάζουν για την καλή γριούλα ένα πιάτο µε ένα µανταρίνι ή πορτοκάλι και 
ένα ποτήρι κρασί ή γάλα. Το επόµενο πρωί µαζί µε τα δώρα θα βρουν το φαγητό 
τελειωµένο και το ίχνος τού χεριού τής Befana στη στάχτη πάνω στο πιάτο. 

Χαρούµενο κλίµα και προσµονή για τα Χριστούγεννα δηµιουργεί 
η µουσική που παίζουν σε διάφορα σηµεία των πόλεων οι zampognari, 
µουσικοί ντυµένοι µε παραδοσιακές στολές που παίζουν µε γκάιντα παλιές 
µελωδίες. 

Κάθε περιοχή τής Ιταλίας έχει ξεχωριστά έθιµα και συνήθειες, µερικές 
από τις οποίες περιορίζονται στη συγκεκριµένη περιοχή, ενώ άλλες έχουν 
διαδοθεί σε όλη τη χώρα. Γενικότερα, τα Χριστούγεννα θεωρούνται στην Ιταλία 
µια πολύ σηµαντική θρησκευτική εορτή, αλλά και ευκαιρία για την οικογένεια 
να συγκεντρωθεί και να περάσει τις άγιες ηµέρες σε ζεστή, χαρούµενη και 
κατανυκτική ατµόσφαιρα.

   Alessia Crose
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ΚΥΠΡΟΣ

Παράθυρα Μνήµης
 Άνοιξα το παράθυρο τού ύπνου µου και πληµµύρισε από ευωδιές 
αλλοτινές που µε οδηγούσαν σ’ άλλο χρόνο και σ’ άλλο τόπο.  Παραµονές 
Χριστουγέννων ήταν, φούρνοι άνοιγαν και χόρταινα από χρώµατα και αρώµατα.  
Οι γεννόπιτες, οι βασίληδες, -όπως τους έλεγαν στην Καρπασία- δηλαδή τα µικρά 
ανθρωπάκια µε ζυµάρι που είχαν για µάτια δύο σταφίδες, τα σταυροκούλουρα, 
τα χριστόψωµα και τόσα άλλα. Το σπίτι µύριζε φρεσκοκοπανισµένη κανέλλα και 
µαστίχα και εγώ ανάσαινα βαθιά, σχεδόν ευτυχισµένη µέσα σ’ αυτή τη γιορτινή 
ατµόσφαιρα.
 Θεέ µου, είπα, είµαι µικρό παιδί, αθώο, και φοράω τα γιορτινά µου. Το 
φόρεµά µου λαδί βελούδο και τα µαλλιά µου δεµένα αλογοουρά. Γυρίζω, βλέπω 
δίπλα µου την αδελφή µου, είναι λίγο πιο µικρή από εµένα, το φόρεµα της βυσσινί. 
Έτσι αποφάσιζε η µητέρα, αυτά τα χρώµατα κατά την άποψη της ταίριαζαν στην 
κάθε µια µας. Πρωί-πρωί, εξήµισι-επτά η ώρα, πηγαίναµε µε άλλα παιδιά στην 
εκκλησία να κοινωνήσουµε. Η µνήµη φέρνει πίσω, µετά από οτιδήποτε φευγαλέο, 
κάποιες ασήµαντες λεπτοµέρειες που επανέρχονται κάθε χρόνο όταν πλησιάζουν 
Χριστούγεννα ή κατά τη διάρκεια αυτών των αγίων ηµερών, λες και πρέπει να 
πονάµε και πάλι να πονάµε και να αισθανόµαστε ταυτόχρονα αυτή την ηδονή που 
φέρνει η µνήµη µαζί µε την οδύνη.
 Αίφνης βρίσκοµαι έξω από την εκκλησία τής Αγίας Τριάδας, ρίχνω 
βλέµµατα, όπως πάντα, στο πέτρινο λιοντάρι που βρίσκεται στον περίβολό 
της.  Γνωρίζω πως το µετέφεραν από την αρχαία Καρπασία και το τοποθέτησαν 
εδώ για να του λέµε τα παράπονά µας. Κάποτε αγνάντευε τη θάλασσα προς τον 
Βορρά. Τώρα κοιτάζει συνέχεια τον δρόµο. Έχω χρόνια, πολλά χρόνια να το δω 
και έχουν συσσωρευτεί πολλά παράπονα…Σκέφτοµαι σαν το ξαναντικρίσω θα 
χρειαστεί χρόνος, ώστε να λυτρωθώ εκφράζοντάς του ό,τι µε βαραίνει, λέγοντάς 
του τα παράπονά µου, το συνεχές παράπονο ενός παιδιού που κλαίει για ό,τι 
χάθηκε…
 Μπαίνω στην εκκλησία, περιµένω στην ουρά. Μόλις κοινωνήσω 
αισθάνοµαι αλλιώτικα, γιατί καίει το στήθος µου από τη θεία κοινωνία. 
Αισθάνοµαι ένθεη και ξεχνώ αµέσως πως από το ίδιο κουτάλι είχαν µεταλάβει κι  
άλλα πολλά παιδιά τής ηλικίας µου.
 Ο πατέρας είχε µακριά δάκτυλα, ωραία χέρια, κι όσοι τον ήξεραν έλεγαν 
πως είχε πάνω του κάτι αριστοκρατικό. Αισθάνοµαι έτσι πως δεν υπερβάλλω, 
πως δεν ήταν δηλαδή η πολλή αγάπη που µε έκανε να τον καµαρώνω και να 
αισθάνοµαι  περήφανη που ήταν ωραίος, που τόσα γνώριζε, που µιλούσε τόσο 
ωραία.               
 Μέσα από τις ωραίες εικόνες που διαφύλαξα απ’ αυτόν, το παράθυρο 
µνήµης τον φέρνει πιο κοντά σε µεγέθυνση να ’ναι Χριστούγεννα και να µας 
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διαβάζει Παπαδιαµάντη. Θαµνώδη ρήµατα και φύλλα καταπράσινα τής γλώσσας, 

η γραφή τού µεγάλου Σκιαθίτη και γοητεία, σαγήνη και µαγεία η ανάγνωση και 
οι γνώσεις τού πατέρα. 

Τα παραµύθια τής µητέρας µου τα ζήλευαν όµως όλα τα παιδιά τής 
γειτονιάς.  Γι’ αυτό τον λόγο, πολύ συχνά τις χειµωνιάτικες νύχτες είχαµε 
αρκετούς επισκέπτες και η µητέρα ξετύλιγε µε τον παραστατικό της λόγο αυτούς 
τους άλλους χώρους, όπου οριοθετείται η επικράτεια των παραµυθιών.  Ακόµη 
και σήµερα, σκέφτοµαι πολλές φορές τη χώρα των ανέµων, τη χώρα τής φωτιάς, 
τη χώρα τής βροχής ή προσπαθώ να φανταστώ πώς ήταν το φόρεµα τής ηρωίδας 
τού παραµυθιού, που όπως διηγιόταν η µάννα µου είχε πάνω του τον ουρανό 
µε τα’ άστρα ή τη γη µε τα δέντρα και όλα τα ζώα ή τη θάλασσα µε τα υδρόβιά 
της. Τι χρώµατα Θεέ µου, τι εικόνες αλλά και τι φόβος, όταν για παράδειγµα στο 
παραµύθι εµφανιζόταν ο δράκος κι έλεγε: «Αχ! κρέας ανθρώπινο µυρίζει…».

 Αυτές τις µέρες έρχεται πιο κοντά η εικόνα και ακούγεται πιο έντονα 
η  διήγηση για τους καλικάντζαρους. Η φτωχή κοπέλα, η παραπεταµένη, που 
κοιµάται µια νύχτα σ’ έναν αλευρόµυλο γιατί δεν έχει πού αλλού να κοιµηθεί. 
Είναι µέρες Χριστουγέννων, συναντά το ίδιο βράδυ τους εξαποδώ και µε 
την ευφυΐα της αλλά και επειδή υπάρχουν οι άγραφοι νόµοι τής δικαιοσύνης 
κατορθώνει να δεχτεί πάµπολλα δώρα και να γλιτώσει από τα χέρια τους. Για 
να χορέψει ως νύφη, όπως τής ζήτησαν οι καλικάντζαροι, ζητάει, όλο και ζητάει 
στολίδια. Σαν έσπευσαν αυτοί, κάνοντας τον γύρο τού κόσµου για να της βρουν 
γάντια -που ήταν δυσεύρετα τότε-, ήρθε η αυγή και οι καλικάντζαροι χάθηκαν.
-Άνου νύφη να χορέψουµε, είπε ο καλικάντζαρος.
-Μα η νύφη θέλει νυφικό, µα η νύφη θέλει άσπρα ψηλοτάκουνα, µα η νύφη θέλει 
γιρλάντα στα µαλλιά, θέλει σκουλαρίκια και δακτυλίδια, θέλει µπουκέτο µε 
λουλούδια άσπρα στα χέρια.
-Άνου νύφη να χορέψουµε.
-Μα η νύφη θέλει σιερόσια (γάντια). 
Ώσπου να βρουν τα σιερόσια, ο πετεινός έκραξε, η αυγή φώτισε, οι καλικάντζαροι 
χάθηκαν και η φτωχή κοπέλα έµεινε στολισµένη, πανέµορφη νύφη στον µύλο, 
ώστε όταν το πρωί  ήρθε ο µυλωνάς την κοίταζε έκθαµβος και έκανε τον σταυρό 
του. Η ετεροθαλής αδελφή της όµως δεν θα τα καταφέρει. ∆εν είχε µέτρο. Στην 
πρόταση των καλικάντζαρων: «Άνου νύφη να χορέψουµε», αυτή µπήκε στον χορό 
άκαιρα, παράλογα, ασυλλόγιστα …

Αλήθεια, ποιος θα µου δώσει τον κόσµο των παραµυθιών πίσω; Ποιος θα 
µου δώσει τη µόνη αλήθεια που αυτά περιέχουν;

Την ηµέρα των Φώτων η µάννα µου και πάλι ζύµωνε. Έκανε κουλούρια 
δίχως λάδι, µε σησάµι, σε σχήµα Χ, τα δοξάρκα, που προσφέραµε σε όσους 
έρχονταν να µας πουν το τραγούδι τής βάφτισης. Ήταν όµως και η πουλουστρίνα. 
Αργότερα ταξίδεψα µακριά, πολύ µακριά, στα βάθη τής ιστορίας µας, στους 
δαιδαλώδεις δρόµους τής ιστορίας τού τόπου µας, για να ανιχνεύσω αυτή τη 
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λέξη. Μια λέξη που πάντοτε θα µε οδηγεί στις γιορτές των Χριστουγέννων, στην 
παιδική ηλικία, στον γενέθλιο χώρο -τον χαµένο παράδεισο- την Καρπασία.

Ήτανε, λέει, κάποτε ένας δούκας, ο Gautier de Brienne, ο δούκας των 
Αθηνών, γύρω στα µέσα τού δέκατου τέταρτου αιώνα. Είχε κληρονοµήσει από 
µια προγιαγιά του -τη Μαρία Λουζινιάν- κάποια χωριά ως φέουδα, στο κειµήλιο 
των θαλασσών, στην Κύπρο. Κάποτε χρειάστηκε να στείλει έναν εκπρόσωπό 
του να µαζέψει τις εσοδείες και να επιθεωρήσει τα φέουδα. Τότε έτυχε να ’ναι 
Πρωτοχρονιά και όταν ο εκπρόσωπος αυτός θέλησε να επισκεφθεί και τον 
Φράγκο βασιλιά, συγγενή τού αφέντη-δούκα του, πήγε στο Ακάκι, όπου υπήρχε 
παλάτι των Λουζινιάν. Έτσι, σηµείωσε µεταξύ άλλων στη σχετική αναφορά του 
προς τον δούκα των Αθηνών πως, επειδή ήταν Πρωτοχρονιά, χάρισε στον βασιλιά 
τής Κύπρου ένα κύπελλο χρυσό και στους γιους του, τους πρίγκιπες Πέτρο και 
Ιωάννη, χάρισε pour estrine (ως δώρο), δηλαδή πουλουστρίνα, χρυσά νοµίσµατα. 
Μια φράση προβηγκιανή που µεταφυτεύτηκε στην Κύπρο, επέζησε στην 
Καρπασία, ζει στις παιδικές µνήµες. Μια φράση κλειδί που ανοίγει τον µαγικό 
κόσµο τής παιδικής ηλικίας, τις µνήµες τού γενέθλιου χώρου… µια φράση τόσο 
προσφιλής στα παιδάκια…

 Θα περιµένω και φέτος την πουλουστρίνα από τα ωραία χέρια σου πατέρα 
… έστω και στ’ όνειρό µου… όπου σ’ αυτό, ελπίζω να ξαναγίνω παιδάκι…

    Νάσα Παταπίου
Μορφωτική Ακόλουθος τής Πρεσβείας τής Κύπρου,      
∆ιευθύντρια στο Σπίτι τής Κύπρου

Βιβλία

Άντρης Λοΐζου-Χρυσάνθου
Νύχτα Χριστουγέννων
Εικονογράφηση: Ανδρέας Μαυρογένης
Εκδόσεις Ten on Eleven, Λεµεσός: 2004, 75 σελ. ISBN: 9963-7873-0

Έλλης Βενιζέλου
Ένα αστέρι στη στέγη µας. 16+1 Ιστορίες για τα Χριστούγεννα

Εικονογράφηση: Τατιάνα Σωτηροπούλου-Στεφάνου
Εκδόσεις Κυπροέπεια, Λεµεσός: 2002, 90 σελ. ISBN: 9963-628-24-9

Αντρέα Νικολάου
Ο γίγαντας και τα παραµύθια
Εικονογράφηση: Λία Βογιατζή
Λακατάµεια: 2004, 52 σελ. ISBN: 9963-8716-2-3
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Αντρέα Κωνσταντινίδη
Η γιαγιά µου λέει και λέει. Ιστορίες µε µέλι

Εικονογράφηση: Ευτυχία Βλάχου-Μπάτση
Εκδόσεις Πάργα, Λευκωσία: 2003, 37 σελ. ISBN: 9963-618-64-2

Rachel Davey, Toby Macklin
Ο Μπεν αλλάζει φορεσιά
Εικονογράφηση: Λουίζα Καϊµάκη
Εκδόσεις Imprinta, Λευκωσία: 2003, 30 σελ. ISBN: 9963-8882-1-6

Μαρίας Πυλιώτου
Το Ταξίδι του γλάρου
Εικονογράφηση: Θεοδώρα Πυλιώτου
Εκδόσεις Πάργα, Λευκωσία: 2003, 39 σελ. ISBN: 9963-618-62-6

Άθω Χατζηµατθαίου
Παραµυθάκια και τραγουδάκια για σας, παιδάκια
Εκδόσεις Επιφανίου, Λευκωσία: 2004, 68 σελ. ISBN: 9963-646-21-2

ΛΕΤΟΝΙΑ

Τα Χριστούγεννα για τους Λετονούς είναι η γιορτή τής ελπίδας, γιατί είναι 
η εποχή που το σκοτάδι γίνεται φως. Αυτή είναι η φυσική ροή των πραγµάτων που 
καθορίζεται από το χειµερινό ηλιοστάσιο, το οποίο για τους Λετονούς γεωργούς 
ήταν πολύ σηµαντικό. Ακόµα και σήµερα παραµένει η παλαιά ονοµασία “Γιορτή 
τού Χειµώνα”, που χρησιµοποιείται αντί τής λέξης “Χριστούγεννα”, η οποία δεν 
υπάρχει στα Λετονικά.
 Ολόγυρα επικρατεί σκοτάδι, αλλά η γη καλύπτεται από ένα λευκό πέπλο 
χιονιού. Αισθάνεται κανείς τον ερχοµό τού φωτός, το οποίο στις λαϊκές παραδόσεις 
προσέλκυαν µε διάφορες τελετουργίες. Μία από αυτές είναι οι παρελάσεις των 
ανθρώπων µε µάσκες και ειδικές ενδυµασίες. Οι άνθρωποι µεταµφιέζονταν σε καλά 
πνεύµατα και ζώα και περνούσαν από σπίτι σε σπίτι, δίνοντας την ευλογία τους και 
αποτρέποντας το κακό. Οι νοικοκυρές, µε τη σειρά τους, τους κερνούσαν. Το κέρασµα 
είχε συγκεκριµένη συµβολική σηµασία. Όσο πιο διαφορετικά φαγητά υπήρχαν, τόσο 
το καλύτερο. Στο τραπέζι έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει µία γουρουνοκεφαλή, η 
οποία συµβόλιζε τον καλό γεωργό, βραστός αρακάς, ο οποίος σήµαινε τα δάκρυα 
- για να µην κλαίει κανείς-, ψάρι, τα λέπια τού οποίου συµβόλιζαν τα κέρµατα -για να 
έχει κανείς λεφτά και αφθονία- και κίτρινες πίτες µε χοιροµέρι, που συµβόλιζαν τον 
λαµπερό ήλιο. Οι παραδοσιακές παρελάσεις µεταµφιεσµένων πραγµατοποιούνται 
έως και σήµερα, αλλά έχουν χάσει πλέον την τελετουργική τους ιδιότητα.
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 Όταν η Λετονία εκχριστιανίστηκε τον 13ο αιώνα, οι Λετονοί, παράλληλα 
µε την παλαιά παράδοση, άρχισαν να γιορτάζουν και τη γέννηση τού Χριστού. 
Όπως και σε πολλές άλλες χριστιανικές χώρες, πριν τα από τα Χριστούγεννα 
υπάρχει µια περίοδος που λέγεται Advente –ο Ερχοµός– κατά την οποία 
πλέκουν στεφάνια µε τέσσερα κεριά, ανάλογα µε τον αριθµό των εβδοµάδων 
µέχρι τα Χριστούγεννα, στολίζουν τα σπίτια και ετοιµάζουν τα δώρα. Τα σπίτια 
γεµίζουν από το άρωµα των µπισκότων µε γεύση τζίντζερ και των κεριών. Οι 
βασικές εορταστικές παραδόσεις συµπεριλαµβάνουν το στόλισµα τού δέντρου, 
χριστουγεννιάτικες λειτουργίες, ανταλλαγή δώρων και το ιδιαίτερο γεύµα την 
παραµονή των Χριστουγέννων, στις     24 ∆εκεµβρίου. Το γεύµα αποτελείται από 
τα παραδοσιακά λετονικά φαγητά: βραστό αρακά, πίτες µε χοιροµέρι, µπισκότα 
µε γεύση τζίντζερ και πολλά άλλα. 
 Αν η οικογένεια έχει µικρά παιδιά, την παραµονή των Χριστουγέννων 
περιµένουν τον Άγιο Βασίλη και τον σάκο µε τα δώρα του. Ο Άγιος Βασίλης είτε 
αφήνει στη βιασύνη του τα δώρα έξω από την πόρτα είτε τα φέρνει µέσα στο 
σπίτι. Για να πάρει κανείς τα δώρα του, πρέπει να πει ένα τραγούδι, έναν στίχο, 
να παίξει ένα µουσικό όργανο, να χορέψει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο γνωρίζει.
 Είτε ως “Γιορτή τού Χειµώνα” είτε ως “Χριστούγεννα” πρόκειται για τη 
γιορτή τής ελπίδας, τού φωτός και τής οικογένειας. 

Iveta Ivanova & colleagues
Βιβλία

Ziemsvētku vakarā
Zvaigzne ABC, Riga: 2002, 10 p. ISBN: 9984-22-630-1

Ziemsvētku pasaka
Zvaigzne ABC, Riga: 2003, 10 p. ISBN: 9984-22-945-0

Kristīne Skrīvele, Irēna Žguta
Ziemassvētki
Zvaigzne ABC, Riga: 1997, 25 p. ISBN: 9984-04-711-3

Emīlija Bomona
Maža Ziemassvētku enciklopēdija
Zvaigzne ABC, Riga: 2003, 131 p. ISBN: 9984-22-937-8

Debora Kempbela-Toda
Oirmie Ziemassvētki
Ziemsvētku vakarā
Zvaigzne ABC, Riga: 2003, 16 p. ISBN: 9984-22-968-8
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

“Kūčios” ή παραµονή των Χριστουγέννων είναι η πλέον σηµαντική ηµέρα 
στη Λιθουανία· σπουδαιότερη και από τα Χριστούγεννα. Είναι η παλαιότερη 
λιθουανική εορτή και εορτάζεται σύµφωνα µε το ηλιακό ηµερολόγιο. Πρόκειται 
για µία νυχτερινή εορτή, αφού οι εκδηλώσεις ξεκινούν αργά το βράδυ.
 “Kūčios” ονοµάζεται το τυπικό εορταστικό δείπνο, καθώς και ολόκληρη 
η  24η ∆εκεµβρίου. Οι Λιθουανοί γλωσσολόγοι θεωρούν ότι οι πρόγονοί τους 
δανείστηκαν αυτή τη λέξη, ήδη κατά τον 12ο αιώνα, από τους Σλάβους και από 
τους Έλληνες. Αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη λέξεων µε την ίδια ρίζα –στα 
Ρωσικά “kutja”, στα Λευκορωσικά  “kucia”, στα Ελληνικά “κουκιά”. 
 Όλα τα µέλη τής οικογένειας επιδιώκουν να επιστρέψουν στο σπίτι για 
το δείπνο εκείνη την ηµέρα, ακόµη και αν ζουν µακριά. Σηµασία, βεβαίως, για 
αυτούς δεν έχει τόσο αυτό καθεαυτό το δείπνο, όσο το τελετουργικό που το 
συνοδεύει, το οποίο τους φέρνει κοντά και ενδυναµώνει τους δεσµούς ανάµεσα 
στα µέλη των οικογενειών. Εάν κάποιος έχει πεθάνει τη συγκεκριµένη χρονιά, 
που οδεύει προς το τέλος της, ή αδυνατεί να συµµετάσχει στο δείπνο –κάτι που 
συµβαίνει µόνο εάν υπάρχει σοβαρός λόγος– η θέση του µένει κενή στο τραπέζι. 
 Το δείπνο τής παραµονής των Χριστουγέννων περιλαµβάνει δώδεκα 
διαφορετικά πιάτα, που αντιπροσωπεύουν τους δώδεκα µήνες και τους δώδεκα 
µαθητές τού Χριστού. Όλα τα πιάτα δεν πρέπει να περιέχουν λίπος, γάλα, βούτυρο 
και κρέας, διότι είναι η τελευταία µέρα τής νηστείας. Τις περισσότερες φορές, 
λοιπόν, τα εδέσµατα περιλαµβάνουν ψάρι, συνηθέστερα ρέγκα, δηµητριακά, 
αρακά και µανιτάρια. Απαραίτητο θεωρείται το ζελέ. Το βασικό όµως πιάτο 
ονοµάζεται “kūčiukai” –µικρά µπισκότα φτιαγµένα από ζυµάρι µε µαγιά.
 Μετά το δείπνο, κάθε µέλος τής οικογένειας τραβάει ένα κοµµάτι άχυρο 
κάτω από το τραπεζοµάντιλο, για να δει ποιος θα ζήσει περισσότερο και πόσα 
παιδιά θα κάνει. 
 Οι µύθοι και οι παραδόσεις για την παραµονή των Χριστουγέννων 
υποστηρίζουν ότι το νερό στα πηγάδια γίνεται κρασί τα µεσάνυχτα και τα ζώα 
µπορούν να µιλήσουν. Είναι µάλιστα πολύ επικίνδυνο να ακούσει κάποιος τι λένε, 
αφού, σύµφωνα µε τις προλήψεις, σε αυτή την περίπτωση θα πεθάνει. Αν όµως 
κάποιος καταφέρει να γευθεί το νερό την ώρα που µετατρέπεται σε κρασί θα είναι 
τυχερός σε όλη τη διάρκεια τού νέου έτους. Πολλοί από τους µύθους και τις ιστορίες 
µυστηρίου ανάγονται στα χρόνια που η Λιθουανία ήταν µια παγανιστική χώρα. 
 Στη συνέχεια ακολουθούν τα λιθουανικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 
Πριν οδηγηθούν όλοι στα κρεβάτια τους, φροντίζουν να αφήσουν ένα πιάτο στο 
τραπέζι, ώστε να βεβαιωθούν ότι τα µέλη της οικογένειας που έχουν πεθάνει θα 
έχουν αρκετό φαγητό, όταν οι ψυχές τους κάνουν τη νύχτα την εµφάνισή τους. 
 Η ηµέρα των Χριστουγέννων εορτάζεται µε τη Θεία Λειτουργία και το 
άνοιγµα των δώρων. 
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Βιβλία

Piešė Dadlis Moslis
Kalėdų Senio Pokštai
Trys Nykštykai, Vilnius, 46 p. ISBN: 9988-07-118-4

Rasa Dičiuvienė
Pasakojimai po Kalėdų Eglute

Mūsų knyga, 85 p. ISBN: 9986-617-76-6

Rūta Baltakienė
Lietuvių Liaudies Pasakos
Jotema, Kaunas: 2003, 174 p. ISBN: 9955-527-71-4

Mano Pirmoji
Kalėdų Knyga

Mūsų knyga, 2003, 124 p. ISBN: 9955-573-20-1

Hansas Kristanas Andersenas, Dailinkas Vladislavas Jerko
Sniego Karalienė
Naujoji Rosma, Vilnius: 2003, 30 p. ISBN: 9955-06-023-9

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Στο Λουξεµβούργο είναι κυρίως η γιορτή τού Αγίου Νικολάου (6 ∆εκεµβρίου) 
που περιµένουν όλα τα παιδιά µε ανυποµονησία. Πριν πέσουν για ύπνο, την 
παραµονή τού “Neklostag”, βάζουν στην πόρτα τα καλτσάκια τους, ώστε ο Άγιος 
Νικόλαος να µάθει πού να τοποθετήσει τα δώρα που τόσο επιθυµούσαν. Με τον 
ίδιο τρόπο, βάζουν στο τραπέζι τού σαλονιού ή τής κουζίνας µια πιατέλα, που 
ελπίζουν την άλλη µέρα να τη βρουν γεµάτη µε ζαχαρωτά, µανταρίνια, καρύδια 
ή ένα “Boxemännchen” (ένα µπριός σε µορφή µικρού χιονάνθρωπου) κι ένα 
“Liewskuchskleesen” (πικάντικα ψωµάκια µε τη µορφή τού Αγίου Νικολάου).

Τα δώρα πολύ συχνά περιγράφονται σ’ ένα µικρό γράµµα, που τα µικρά παιδιά 
είχαν απευθύνει από την προηγουµένη στον Άγιο Νικόλαο. ∆εδοµένου τού όγκου 
τής δουλειάς, ο τελευταίος ζητάει και τη βοήθεια τού Père Fouettard (Houseker). 
Αυτό το πρόσωπο, που το φοβούνται πολύ οι πιο µικροί, έχει ως αποστολή να 
τιµωρεί όποιον δεν ήταν και τόσο φρόνιµος κατά τη διάρκεια όλης τής χρονιάς. 
Αυτός, ως τιµωρία, θα δεχτεί ένα χτύπηµα από µια βίτσα από ιτιά, που θα είναι 
παρόλα αυτά λιγότερο πικρή χάρη σε µερικά κοµµάτια από σοκολάτα που τη 
συνοδεύουν. Μετά τη γιορτή τού Αγίου Νικολάου έρχονται τα Χριστούγεννα.
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Τα Χριστούγεννα είναι κατεξοχήν η γιορτή τής χαράς τόσο για τους µεγάλους 
όσο και για τα παιδιά. Αυτή η µέρα, που εορτάζεται ο ερχοµός στη Γη του µικρού 
Χριστού, παραδοσιακά συγκεντρώνει όλη την οικογένεια γύρω από ένα ωραίο 
δέντρο, όµορφα στολισµένο, στη βάση τού οποίου ο Père Noël (Αϊ-Βασίλης) 
τοποθετεί τα υπέροχα δώρα.

Στο Grand-Duché το έλατο των Χριστουγέννων (“Kreschtbeemchen”) 
«ντύνεται» καταρχήν στο µέσον τού σαλονιού. Όλη η οικογένεια νιώθει τη χαρά 
-τις µέρες που προηγήθηκαν τής 25ης ∆εκεµβρίου- τού στολισµού των κλαδιών 
του µε γιρλάντες, γυάλινες µπάλες, φτερά αγγέλων κι ακόµη µια κορυφή µε ένα 
ασηµένιο αστέρι, που καλύπτει το κωνοφόρο µας.

Στη βάση του, κάτω από τα πρώτα κλαδιά του, είναι τοποθετηµένο ένα µικρό 
βρέφος (Krëppchen) που αναπαριστά τον µικρό Ιησού που κοιµάται µέσα σε 
ένα στάβλο στη Βηθλεέµ, περιτριγυρισµένος από τους γονείς του, τον Ιωσήφ 
και τη Μαρία, το βόδι, το γαϊδουράκι, καθώς επίσης και τους τριών µάγους, τον 
Μελχιόρ, τον Γκασπάρ και τον Μπαλτάζαρ.

Το βράδυ τής 24ης ∆εκεµβρίου (helleger Owend) όλοι µαζί ξαγρυπνούν 
τραγουδώντας  χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γύρω στα µεσάνυχτα οι πιο 
θαρραλέοι παρακολουθούν στην εκκλησία τη µεταµεσονύκτια Θεία Λειτουργία. 
Μετά τη λειτουργία, η οικογένεια ξαναβρίσκεται στο σπίτι για να γευτεί το 
παραδοσιακό µαύρο λουκάνικο (Tréipen), συνοδευόµενο από λάχανο και 
κοµπόστα µήλου.

Βιβλία

Guy Rewenig, Roger Manderscheid
Komba la Bomba. Geschichte fi r Kanner

Éditions Phi, Echternach: 1999, 128 p. ISBN: 3-88865-169-0

Antoine de Saint-Exupéry
De Klenge Prënz
Éditions Phi, Echternach: 1994, 95 p. ISBN: 3-88865-118-2

Lëtzebuerger Määrchen Album
Op Lëtzerbuergesch Iwwersat vum Lex Roth
Éditions Passerelle, Lëtzerbuerg: 1998, 256 p. ISBN: 2-919879-03-0

Roger Leiner, Lucien Czuga
Superjhemp contra Superjhemp
Éditions Revue, Charleroi: 1993, 48 p. 
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Roger Leiner, Lucien Czuga
Déiere Rubrik
Éditions Revue, Fleurus: 1992, 66 p

Roger Leiner, Lucien Czuga
Jimmy
Éditions Lion International, Lëtzerbuerg: 1992, 48 p. 

Marc Angel
Deemols. Episoden aus der Lëtzerbuerger Geschicht

Éditions Guy Binsfeld, Lëtzerbuerg: 1998, 47p. ISBN: 2-87954-045-3

ΜΑΛΤΑ

Στη Μάλτα ο επισκέπτης δεν θα βιώσει αυτό που λέγεται “Λευκά 
Χριστούγεννα”. Οι καιρικές συνθήκες µοιάζουν µε αυτές τής Βηθλεέµ, τής πόλης 
óπου γεννήθηκε ο Χριστός. Η θερµοκρασία κυµαίνεται από 9ο-19ο C.
 Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα πραγµατοποιούνται, 
όπως και σε όλο τον χριστιανικό κόσµο, στις 25 ∆εκεµβρίου, την ηµέρα που όρισε 
ο Άγιος Ιππόλυτος τον 3ο αιώνα.
 Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή τής ειρήνης και τής καλής θέλησης. Τα 
Χριστούγεννα είναι Χριστούγεννα παντού, αλλά τα µαλτέζικα Χριστούγεννα 
έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τα διαφοροποιούν από τα αντίστοιχα 
άλλων χωρών. 
 Οι δρόµοι των πόλεων και των χωριών στολίζονται µε πολύχρωµα 
φωτάκια (festuni). Οι βιτρίνες είναι χριστουγεννιάτικες, ενώ παντού κυριαρχούν 
παιδικά παιχνίδια και δώρα. Σε κάθε γωνιά µπορεί κανείς να δει χριστουγεννιάτικα 
δέντρα (is-sigra tal-Milied) και τη φιγούρα τού Αϊ-Βασίλη. Το κύριο στοιχείο 
που αποτελεί τυπική µαλτέζικη παράδοση είναι ο µεγάλος αριθµός από φάτνες 
(presepji) που στολίζουν δηµόσιους χώρους και σπίτια. 
  Οι κύριοι χαρακτήρες τής φάτνης είναι φυσικά ο Ιωσήφ και η Μαρία 
µε τον Ιησού µωρό, µία αγελάδα, ένας γάιδαρος και ένα πρόβατο, καθώς και οι 
τρεις Μάγοι µε τα δώρα. Παραδοσιακά, οι φιγούρες τής φάτνης φτιάχνονται από 
πηλό. Στη µαλτέζικη φάτνη υπάρχουν επιπλέον βοσκοί µε τις φλογέρες και τα 
ποίµνιά τους, τραγουδιστές τού δρόµου, αγρότες, γυναίκες κ.ά. Σήµερα, βέβαια, 
οι περισσότερες φάτνες είναι κατασκευασµένες από πλαστικό. 
 Η παράδοση τής φάτνης ξεκινάει ήδη κατά τον 13ο αιώνα. Η πρώτη 
φάτνη, όπου αναπαριστάται η γέννηση τού Χριστού, ήρθε από τη Βηθλεέµ τον  
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7ο αιώνα και φυλάσσεται στη Βασιλική τής Ρώµης. Η πρώτη µαλτέζικη φάτνη 
που ξέρουµε είναι αυτή που φτιάχτηκε από Βενεδικτίνους µοναχούς το 1826 στη 
Mdina. Μια άλλη φάτνη βρέθηκε στη Vittoriosa, η οποία όµως ανασκευάστηκε 
πλήρως, µε αποτέλεσµα να µην έχει µείνει σχεδόν τίποτα από την αρχική.
  Η παράδοση τού χριστουγεννιάτικου δέντρου και των χριστουγεννιάτικων 
καρτών (il-kartolini tal-Milied) εισήχθη από τη Γερµανία τον 19ο αιώνα.

 Υπάρχει επίσης µια σχέση µεταξύ τής ανταλλαγής των δώρων και τής 
εορτής τού Αγίου Νικολάου, που είναι ο Άγιος των παιδιών. Ο Άγιος Νικόλαος 
ήταν ένας επίσκοπος που έζησε τον 4ο αιώνα και τιµάται κάθε χρόνο στις 6 
∆εκεµβρίου. 
 Σε κάθε πόλη και χωριό τής Μάλτας, τα παιδιά, κρατώντας ένα µικρό 
άγαλµα τού µωρού Ιησού, περιδιαβαίνουν τους δρόµους και τραγουδούν 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Σε κάθε εκκλησία τής χώρας κατά τη διάρκεια τής 
νυκτερινής Θείας Λειτουργίας ένα παιδί –παπαδοπαίδι– αναπαριστά τη γέννηση 
τού µικρού Ιησού. 
 Τα Χριστούγεννα προσφέρονται για οικογενειακές συγκεντρώσεις. 
Σε κάθε σπίτι στολίζεται δένδρο, το οποίο σταδιακά γεµίζει µε δώρα. Η 
χριστουγεννιάτικη πουτίγκα (il- pudina tal-Milied) και η γαλοπούλα (id-
dundjan) έγιναν δηµοφιλή στη Μάλτα κατά τη διάρκεια τού Α΄ και τού Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, όταν Βρετανοί στρατιώτες εγκαταστάθηκαν εκεί, 
αφού το νησί λειτουργούσε ως στρατιωτική και ναυτική βάση. Πριν από 
την καθιέρωση τής γαλοπούλας, οι Μαλτέζοι έτρωγαν κόκορα (serduq). Το 
βασικό µαλτέζικο πιάτο ονοµάζεται timpana και φτιάχνεται από µακαρόνια 
που καλύπτονται από κρούστα. Το χριστουγεννιάτικο γλυκό στη Μάλτα είναι 
τηγανίτες, σε σχήµα δαχτυλιδιού, µε µέλι και σιρόπι, που λέγονται qaghaq tal-
ghasel. 
 Μια παλαιά παράδοση στη Μάλτα, που διατηρείται µέχρι σήµερα, είναι 
η εξής: σπέρνουν σιτάρι και άλλους σπόρους και τα τυλίγουν µέσα σε κοµµάτια 
βαµβάκι τέσσερεις εβδοµάδες πριν από τα Χριστούγεννα, τα οποία φυλάνε µέσα 
στα ντουλάπια τής κουζίνας. Αυτοί οι σπόροι µεγαλώνουν και τοποθετούνται στη 
φάτνη δίπλα στον Χριστό.
 Ένα άλλο έθιµο, που όµως µε τα χρόνια έχει ξεχαστεί, είναι το παίξιµο 
τής γκάιντας (iz-zaqq) που ήταν το χαρακτηριστικό τής µουσικής που έπαιζαν 
οι βοσκοί οι οποίοι πρόσεχαν το κοπάδι τους τη νύχτα των Χριστουγέννων. Οι 
γκάιντες παίζονταν στις εκκλησίες κατά τη διάρκεια τής Θείας Λειτουργίας, την 
παραµονή των Χριστουγέννων.
 Το πλέον δηµοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι στη Μάλτα είναι η Άγια 
Νύχτα.
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι Βρετανοί περνούν συνήθως τα Χριστούγεννα στο σπίτι µε τους 
δικούς τους και τα θεωρούν γιορτή τής οικογένειας. Αρχίζουν τις προετοιµασίες 
πολύ καιρό πριν, στέλνοντας χριστουγεννιάτικες κάρτες και τοποθετώντας το 
στολισµένο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε περίοπτη θέση µέσα στο σπίτι. Παρόλο 
που το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει σήµερα καθιερωθεί πλέον ως παράδοση, η 
χρήση του διαδόθηκε αρχικά από τον πρίγκιπα Αλβέρτο, σύζυγο τής βασίλισσας 
Βικτόριας, ο οποίος εισήγαγε το έθιµο από τη γενέτειρά του Γερµανία, το 1840.   
 Ορισµένα σπίτια διακοσµούνται µε αειθαλή φυτά (φυτά δηλαδή που 
δεν χάνουν τα φύλλα τους τον χειµώνα), όπως στεφάνι από πουρνάρι στην 
εξώπορτα και γιρλάντες από πουρνάρι, κισσό και έλατο στο εσωτερικό τού 
σπιτιού. Στις εισόδους των σπιτιών κρέµεται συνήθως γκι· όποιο ζευγάρι περάσει 
κάτω από το γκι πρέπει να φιληθεί! Ετοιµάζεται επίσης το παραδοσιακό γεύµα: 
τάρτες µε σταφίδα και αµύγδαλα, ένα αφράτο χριστουγεννιάτικο κέικ και η 
χριστουγεννιάτικη πουτίγκα. Ο καθένας έχει τη δική του αγαπηµένη συνταγή, 
αλλά όλοι βάζουν µπόλικα καρυκεύµατα, καρύδια, ξηρούς καρπούς και µπράντι.
 Αγοράζουν δώρα, τα τυλίγουν και τα τοποθετούν σύµφωνα µε 
την παράδοση κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο την παραµονή των 
Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα είναι µια κοσµική και ταυτόχρονα θρησκευτική 
εορτή, γι’ αυτό πολλές οικογένειες συνηθίζουν να παρακολουθούν την ολονύχτια 
λειτουργία στην εκκλησία την παραµονή ή να τα γιορτάζουν το πρωί στην 
εκκλησία, ανήµερα τα Χριστούγεννα. 
 Τα παιδιά ενθουσιάζονται την παραµονή των Χριστουγέννων, όταν κρεµάνε 
τις κάλτσες τους (µια παλιά κάλτσα ή µια µαξιλαροθήκη, για τα πιο φιλόδοξα) πάνω 
από το τζάκι ή στο κάτω µέρος τού κρεβατιού για να τις γεµίσει µε δώρα ο Άγιος 
Βασίλης. Ο Άγγλος πατέρας των Χριστουγέννων ή αλλιώς Σάντα Κλος (Άγιος 
Βασίλης) απεικονίζεται για πρώτη φορά µε την παραδοσιακή κόκκινη και άσπρη στολή 
του σε µια ξυλογραφία τού 1653, όµως η ιστορία τού Αϊ-Βασίλη που καταφθάνει πάνω 
στο έλκηθρο που σέρνουν τάρανδοι και κατεβαίνει από την καµινάδα για να γεµίσει τις 
κάλτσες των παιδιών µε δώρα προέρχεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες.
 Όλοι σχεδόν κάθονται στο χριστουγεννιάτικο δείπνο το βράδυ των 
Χριστουγέννων, που περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την παράδοση, ψητή γαλοπούλα· 
ορισµένες οικογένειες, ωστόσο, προτιµούν χήνα ή βοδινό κρέας. Μετά τη 
γαλοπούλα φέρνουν στο τραπέζι τη φλεγόµενη χριστουγεννιάτικη πουτίγκα, την 
οποία σβήνουν ύστερα µε µπράντι. Τελειώνουν την ηµέρα τους χαλαρώνοντας, 
βλέποντας τηλεόραση, παίζοντας παιχνίδια ή απλώς πέφτοντας για ύπνο. 

Η δεύτερη µέρα των Χριστουγέννων (26 ∆εκεµβρίου) ονοµάζεται 
‘Boxing Day’, επειδή τότε οι έµποροι λαµβάνουν ένα ‘Χριστουγεννιάτικο Κουτί’, 
µερικά χρήµατα δηλαδή, ως ένδειξη εκτίµησης για τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
όλο τον χρόνο.
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 Σύµφωνα µε την παράδοση, η ηµέρα ενδείκνυται για οικογενειακές 
ή φιλικές επισκέψεις και για φαγοπότι, αλλά είναι επίσης γνωστή για τους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες της και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. 
 Η συγκεκριµένη ηµέρα είναι αργία, γι’ αυτό τον λόγο τα µαγαζιά και 
οι τράπεζες µένουν κλειστά. Τα τελευταία χρόνια ορισµένα καταστήµατα 
χάλασαν την παράδοση και ανοίγουν τη δεύτερη µέρα των Χριστουγέννων 
για να παρακινήσουν τους αγοραστές, που αδηµονούν να ξοδέψουν τον 
χριστουγεννιάτικο µισθό τους!  

Βιβλία

Heather Amery & Stephen Cartwright
Farmyard Tales Christmas
Usborne Publishing, London: 2003, 24 p. ISBN: 0-7460-5788-1

Christmas Puzzles Sticker Book
Illustrated by: Brenda Haw
Usborne Publishing, London: 2003, 24 p. ISBN: 0-7460-4226-4

Christmas Carols
Illustrated by: Stephen Cartwright 
Usborne Publishing, London: 2003, 31 p. ISBN: 0-7460-5829-2

Camilla Ashforth
Willow at Christmas
Walker Books, London: 2002, 30 p. ISBN: 1-84428-502-2

Susan Summers. Jackie Morris
The Greatest Gift. The story of the Other Wise Man

Barefoot Books, London: 2001, 32 p. ISBN: 1-902283-70-8



43

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Τα Χριστουγεννιάτικα έθιµα τής Ολλανδίας είναι λίγα. Εκεί στολίζουν 
δέντρο, ανάβουν πολλά κεριά και οι Καθολικοί στήνουν και µία φάτνη. 
Παραδοσιακά φαγητά δεν υπάρχουν, το τραπέζι είναι απλώς πιο πλούσιο, έχουν 
όµως παραδοσιακά  γλυκά και ψωµιά. 
 Το έθιµο τού Άγιου Βασίλη είναι ξενόφερτο και µόνο τα τελευταία χρόνια 
φέρνει δώρα.
 Αντιθέτως, οι Ολλανδοί έχουν τον Σίντερκλάας ή αλλιώς τον Άγιο 
Νικόλαο, που γιορτάζεται στις 5 ∆εκεµβρίου. Λέγεται ότι έρχεται από την 
Ισπανία µε το καράβι του και φτάνει στην Ολλανδία στα µέσα Νοεµβρίου, µαζί 
µε πολλούς βοηθούς, τους Πιτ. Οι βοηθοί του είναι µαύροι, γιατί κατάγονται από 
την Αφρική, και παλαιότερα τους έλεγαν µαύρους Πιτ. Μέχρι τις 5 ∆εκεµβρίου 
ο Σίντερκλάας καβάλα στο άσπρο του άλογο ανεβαίνει µε τους βοηθούς του 
στις σκεπές των σπιτιών τη νύχτα και ρίχνει από τις καµινάδες µικρά δωράκια ή 
γλυκίσµατα στα παπούτσια των παιδιών. 
 Για τον λόγο αυτό τα παιδιά τοποθετούν το βράδυ το παπούτσι τους στο 
τζάκι ή στο καλοριφέρ(!). Μέσα στο παπούτσι βάζουν φαγητό για το άλογο και 
τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. 
 Στις 5 ∆εκεµβρίου ο Σίντερκλάας φέρνει τα κανονικά δώρα. Έχει ένα 
µεγάλο βιβλίο όπου καταγράφονται τα κατορθώµατα των παιδιών τη χρονιά που 
πέρασε. 
 Ο Πιτ κρατάει ένα τσουβάλι και ένα ρου (µάτσο κλαδιά) που προορίζεται 
για τα “κακά” παιδιά. Για τα πολύ “κακά” παιδιά υπήρχε πάντα η απειλή ότι ο Πιτ 
θα τα έβαζε στο τσουβάλι για να τα πάρει µαζί του στην Ισπανία. 
 Οι µεγάλοι γιορτάζουν αυτή τη µέρα ανταλλάσσοντας δώρα, αστεία 
και σατιρικά ποιήµατα. Μεγάλη σηµασία δίνεται στη συσκευασία, που είναι 
πρωτότυπη και χειροποίητη.
 Ο αµερικανικός Άγιος Βασίλης ή Santa Claus προέρχεται από τον 
ολλανδικό Σίντερκλάας, που ταξίδευε µε τους πρώτους Ολλανδούς αποίκους 
στην Αµερική. 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Στην Ουγγαρία τα Χριστούγεννα είναι η πιο σηµαντική χριστιανική 
εορτή τού χρόνου και γιορτάζονται σε ιδιαίτερα οικείο περιβάλλον. Η αγάπη, η 
χαρά, η ειρήνη και η οικογενειακή θαλπωρή είναι στο επίκεντρο κάθε σπιτιού και 
στις καρδιές όλων των ανθρώπων. 

Η ουγγρική λέξη Karácsony (Χριστούγεννα) προέρχεται από την αρχαία 
σλαβική γλώσσα και σηµαίνει ηλιοστάσιο.
  Στην ιστορία τού ουγγρικού λαού, η εποχή των παγανιστικών χρόνων είχε 
ιδιαίτερη σηµασία, γιατί την περίοδο αυτή γιόρταζαν την ανατολή τού Ηλίου και 
την αναγέννηση τού φωτός. Από τους παγανιστικούς επίσης χρόνους προέρχεται 
και η παράδοση των πολυήµερων εορτών. Έτσι, η εορταστική περίοδος διαρκεί 
περισσότερο και δεν περιορίζεται µόνο στις 25 ∆εκεµβρίου, την ηµέρα Γέννησης 
τού Ιησού. 

Η χειµερινή εορταστική περίοδος, που έχει ξεκινήσει τέσσερεις 
εβδοµάδες πριν από τα Χριστούγεννα, ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου, την 
ηµέρα τής εορτής των Φώτων. 
  Οι τέσσερεις εβδοµάδες των Advent, που σηµαίνει Ερχοµός, είναι µία 
περίοδος «Αναµονής» πριν από τη Γέννηση τού Λυτρωτή. Κατά την παράδοση, 
ένα στεφάνι από κλαριά ελάτου µε τέσσερα κεριά συµβολίζει τις τέσσερεις 
εβδοµάδες πριν τα Χριστούγεννα. Μέχρι τα Χριστούγεννα, κάθε Κυριακή πρωί, 
οι πιστοί ανάβουν από ένα κερί. Παλαιότερα, κατά τη διάρκεια τής περιόδου 
«Αναµονής», οι θρησκευόµενοι βρίσκονταν σε αυστηρή νηστεία. 
  Η µέρα τού Αγίου Νικολάου (6 ∆εκεµβρίου, η αγαπηµένη γιορτή των 
παιδιών) εντάσσεται επίσης στη χειµερινή γιορτινή περίοδο. Μικροί και µεγάλοι, 
την παραµονή τής γιορτής, τοποθετούν τα πεντακάθαρα µποτάκια έξω από το 
περβάζι τού παραθύρου των σπιτιών τους. Τη νύχτα ο Άγιος Νικόλαος µε το 
µαγικό του έλκηθρο και τους τάρανδους επισκέπτεται κάθε σπίτι ξεχωριστά και 
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γεµίζει τα παπούτσια µε γλυκά, φρούτα, και διάφορα δώρα, µεταφέροντας έτσι τη 
χαρά και την ευλογία του σε όλους. 

Σύµφωνα µε ένα παλιό ουγγρικό έθιµο, την περίοδο των Χριστουγέννων 
τοποθετείται φάτνη στις εκκλησίες, τις πλατείες και στα σπίτια, κάτω από το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με τη φάτνη σχετίζονται τα κάλαντα, τραγούδια και 
ποιήµατα που συνοδεύονται από διάφορα παραδοσιακά  µουσικά όργανα. 

Το στόλισµα τού χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι µια τελετή στην οποία 
συµµετέχουν όλοι. Παλαιότερα, στόλιζαν το δέντρο µε φυσικά υλικά, φρούτα, 
χρωµατιστά καρύδια και κεριά. Στη συνέχεια, τα στολίδια έγιναν περισσότερο 
επιβλητικά. 

Από το 1800 ξεκινά η παράδοση των συσκευασµένων γλυκών, µια 
ουγγρική πρωτοτυπία που κατέκτησε όλο τον κόσµο. Σοκολατάκια σε διάφορες 
γεύσεις, µε περίτεχνα χρωµατιστά τυλίγµατα. 

Η παραµονή των Χριστουγέννων στην Ουγγαρία γιορτάζεται σε στενό 
οικογενειακό περιβάλλον και είναι απαραίτητο το εορταστικό τραπέζι σε κάθε 
σπίτι. Γι’ αυτό οι αγορές και τα µαγαζιά έχουν κατακλυσθεί από κόσµο τις 
προηγούµενες ηµέρες για τα απαιτούµενα ψώνια. Τα χιονισµένα µπαλκόνια των 
σπιτιών φιλοξενούν το έλατο και το στολισµένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ 
όλα τα νόστιµα εδέσµατα προσµένουν υποµονετικά την ώρα που θα τοποθετηθούν 
στο γιορτινό τραπέζι. Η ατµόσφαιρα στο σπίτι γίνεται ολοένα και πιο ζεστή και 
όλοι ανυποµονούν για τον εορτασµό γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

Την ηµέρα αυτή, και ειδικότερα από το απόγευµα και µετά, οι δρόµοι 
ερηµώνουν και όλοι φροντίζουν να είναι στο σπίτι µε την οικογένειά τους. Οι 
νοικοκυρές ετοιµάζουν το εορταστικό δείπνο, ενώ οι άνδρες και τα µεγάλα 
παιδιά στολίζουν το φυσικό έλατο και διακοσµούν το σπίτι. Το ουγγρικό 
παραδοσιακό γιορτινό τραπέζι περιέχει κόκκινη ψαρόσουπα, ψητό ή τηγανητό 
ψάρι, γαλοπούλα, λαχανοντολµάδες και το ουγγρικό beigli, ένα είδος τσουρεκιού 
µε γέµιση καρυδιών και παπαρούνας. 

Το βράδυ τής παραµονής των Χριστουγέννων κάθε σπίτι δέχεται την 
επίσκεψη ενός Αγγέλου. Ο ερχοµός του σηµαδεύεται από καµπανιστούς ήχους και 
από το πέρασµά του στα δώρα τού µωρού Ιησού. Το έθιµο τής ανταλλαγής των 
δώρων σχετίζεται µε την επίσκεψη των τριών Μάγων που πρόσφεραν δώρα στον 
µικρού Ιησού, όταν γεννήθηκε σε έναν στάβλο, στη Βηθλεέµ.

Το ίδιο βράδυ όλα τα µέλη των οικογενειών τραγουδούν παραδοσιακά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δηµιουργώντας όµορφη ατµόσφαιρα. Στη συνέχεια 
ανταλλάσσουν ευχές, δώρα και κάθονται στο γιορτινό τραπέζι. Στις 12 τη νύχτα 
οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία, όπου συµµετέχουν στη Θεία Λειτουργία τής 
Γέννησης τού Λυτρωτή.
  Η παραµονή και η ηµέρα των Χριστουγέννων είναι µη εργάσιµες µέρες 
στην Ουγγαρία και χαρακτηρίζονται από ανταλλαγή επισκέψεων σε οικογενειακό 
και φιλικό περιβάλλον.  
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  Τη Νύχτα τής Πρωτοχρονιάς οι Ούγγροι καλωσορίζουν το Νέο Έτος µε 
ευχές, σαµπάνια, φαγοπότι και γλέντι που διαρκεί ως το πρωί.

Την Ηµέρα των Φώτων όλα τα µέλη των οικογενειών συγκεντρώνονται 
στα σπίτια τους, ανάβουν για τελευταία φορά τα κεριά στο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο που στη συνέχεια  αποχαιρετούν όλοι µαζί µε νοσταλγία αλλά και χαρά, 
µια και ακολουθεί το τελευταίο γιορτινό τραπέζι τής χειµερινής γιορτινής 
περιόδου.     

Η Ουγγαρία µε το τσουχτερό κρύο, τα χιόνια και τους στολισµένους 
δρόµους, καθώς και τη ζεστή ατµόσφαιρα των σπιτιών, είναι ιδανική για να ζήσει 
κανείς ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο.

Συντάκτης: dr Dudás Dóra Virág
Μετάφραση: Kállay Gabriella

ΠΟΛΩΝΙΑ

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και τής Πρωτοχρονιάς φέρνουν στην 
πολωνική οικογένεια την ένωση, τη χαρά και την ελπίδα. Το σηµαντικότερο για 
την  γιορτινή τελετουργία είναι το βράδυ τής παραµονής των Χριστουγέννων, 
όπου όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται για το δείπνο. Η παράδοση αυτή 
έχει τις ρίζες της στις αρχές τού Χριστιανισµού στην Πολωνία, δηλαδή στον 
δέκατο αιώνα. Το έλατο είναι στολισµένο και το τραπέζι στρωµένο µε λευκό 
τραπεζοµάντιλο, κάτω από το οποίο τα κορίτσια έχουν αφήσει µία χούφτα άχυρα 
ως σύµβολο τής γέννησης τού Χριστού. Το δείπνο ξεκινάει όταν σκοτεινιάσει 
και εµφανιστεί το πρώτο αστέρι. Πριν καθίσουµε στο τραπέζι µοιραζόµαστε 
µεταξύ µας ένα φύλλο ζύµης, όµοιο µε αυτό τής Αγίας Κοινωνίας, και 
ανταλλάσσουµε ευχές.   

Το µενού τής βραδιάς δεν περιέχει κρέας και περιλαµβάνει πιάτα 
ψαρικών, σούπες, λαχανικά, γεµιστά ζυµαρικά και γλυκά. Οι συνταγές διαφέρουν 
από περιοχή σε περιοχή. Τα πιο γνωστά πιάτα είναι: ρέγκες παστές ή ξιδάτες, 
κυπρίνος τηγανητός και κυπρίνος πηχτή, παντζαρόσουπα ή µανιταρόσουπα, 
ραβιόλια µε γέµιση από µανιτάρια και λάχανο, άσπρο λάχανο µαγειρεµένο µε 
µανιτάρια και ρεβίθια, κέικ µε γέµιση από σπόρους παπαρούνας και ξηρούς 
καρπούς και τέλος κοµπόστα από αποξηραµένα φρούτα. Η παράδοση θέλει τα 
πιάτα να είναι 12.  

Το βράδυ τής παραµονής, που το ονοµάζουµε Wigilia, κανείς δεν 
πρέπει να είναι µόνος και γι’ αυτό καλούµε στο σπίτι κάποιον γνωστό µας που 
ξέρουµε ότι δεν έχει δικούς του ανθρώπους. Μετά το γεύµα όλοι τραγουδούν 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 
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Τα παιδιά ανυποµονούν να έρθει το επόµενο πρωί και να ανοίξουν 
τα δώρα που ο Άγιος Βασίλης, που τον λέµε Άγιο Νικόλαο, ή “οι βοηθοί του” 
άφησαν τη νύχτα κάτω από το έλατο. 

Βιβλία

Edyta Wygonik
Bajki od św. Mikołaja

Ilystracje: Dorota I Marek Szal
Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków: 2003, 32 p.  ISBN:  83-7389-444-6

Edyta Wygonik
Bajki pod choinkę
Ilystracje: Aleksandra Michalska -Scwagierczak
Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków: 2003, 31 p.  ISBN:  83-7389-445-4

Maria Duvai I Alain Jost
Opowieści Świętego Mikołaja

Ilystracje: Carlos Busquets
Wydawnictwo >Debit< , Bielsko-Biała, 100 p. ISBN: 83-7167-089-3

Kathleen Weidner Zoehfeld
Szczęśliwego Nowego Roku 

Ilystracje: Robbin Cuddy
Egmont, Warszawa: 2003, 32 p. ISBN: 83-237-9431-6

Patrycja Zarawska
Bajki pod choinkę
Ilystracje: Gill Guile
Wydawnictwo >Debit< , Bielsko-Biała, 93 p. ISBN: 83-7167-086-9



48

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Για τους Πορτογάλους τα Χριστούγεννα είναι κυρίως οικογενειακή 
γιορτή και µια ευκαιρία για να συναντηθούν όλοι µαζί.
 Οι προετοιµασίες αρχίζουν από τις 8 ∆εκεµβρίου, όταν φτιάχνουν τη 
φάτνη (Presépio-πρεζέπιου). Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να στολίζουν και 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, που είναι όµως ξενόφερτη συνήθεια. Όλες οι φιγούρες 
που βρίσκονται στη φάτνη είναι από πηλό και συνήθως αποτελούν οικογενειακά 
κειµήλια πολλών ετών.
 Τις παραµονές των Χριστουγέννων αρχίζουν να φτιάχνουν τα 
παραδοσιακά γλυκά, όπως «ραµπανάδας» (Rabanadas).
 Την παραµονή των Χριστουγέννων, γύρω στις 11.30 το βράδυ, 
πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία (στην ύπαιθρο συνηθίζουν να πηγαίνουν µε τα 
πόδια, ανεξάρτητα από την απόσταση) για να παρακολουθήσουν τη «Λειτουργία 
τού Πετεινού» (Missa do Galo-Μίσα ντου Γκάλου). Στην εκκλησία (κυρίως στα 
χωριά) φτιάχνουν τη φάτνη, στην προετοιµασία τής οποίας συµµετέχει ένα µέλος 
από κάθε οικογένεια, και επίσης φέρνουν δώρα, όπως αβγά, ξηρούς καρπούς, 
κοτόπουλα κ.λπ.
 Μετά τη λειτουργία επιστρέφουν στο σπίτι, όπου ανταλλάσσουν τα δώρα 
τους και τρώνε συνήθως «µπακαλιάου κουζίδου κον τόντους» (Bacalhau cozido 
com todos), δηλαδή αλµυρό ξερό µπακαλιάρο βραστό, µε διάφορα λαχανικά.
 Την ηµέρα των Χριστουγέννων την περνούν όλοι µαζί στο σπίτι.
 Την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς συγκεντρώνονται πάλι και λίγο πριν 
τα µεσάνυχτα ανοίγουν όλα τα παράθυρα για να µπει ο καινούργιος χρόνος. Σε 
πολλά µέρη συνηθίζουν να σπάνε ό,τι παλιό υπάρχει στο σπίτι (πιάτα, ποτήρια 
κ.λπ.), πετώντας τα από το ανοικτό παράθυρο. Στις 12 ακριβώς, αφού έχουν 
προηγουµένως φτιάξει στο τραπέζι, µπροστά από τη θέση τού καθενός, ένα ρολόι 
από 12 σταφίδες, τις τρώνε µία-µία κάνοντας κάθε φορά και µια ευχή.
 Τη νύχτα αρχίζουν να τραγουδούν και τα κάλαντα, τις “Ζανέιρας” 
(Janeiras).
 Ανήµερα το Νέο Έτος πετούν συµβολικά τα παλιά ρούχα έξω και 
ντύνονται µε καινούργια. 
 Στις 6 Ιανουαρίου, την Ηµέρα των Μάγων (Dia dos Reis Magos-Ντία 
ντους Ρέις Μάγκους), τρώνε «Μπόλου Ρέι» (Bolo Rei) –ένα στρογγυλό γλυκό 
ψωµί µε ξηρούς καρπούς και φρούτα– και πίνουν γλυκό κρασί.
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Οι ηµέρες των εορτών των Χριστουγέννων, όπως και εκείνες λίγο πριν 
από τα Χριστούγεννα, είναι για τα παιδιά ηµέρες µεγάλων προσδοκιών· δεν 
είναι µόνο εποχή των πλούσιων δώρων, είναι και εποχή που ο χρόνος σταµατά 
για λίγο· τότε που οι µεγάλοι θυµούνται τα παλιά και µιλούν µε νοσταλγία στα 
παιδιά τους...πώς ήταν τότε που ήταν εκείνοι µικροί, τότε που οι παππούδες ήταν 
ακόµα παιδιά, όταν στα σπίτια ετοιµάζονταν όλων των λογιών τα γλυκά, που 
µοσχοβολούσαν όλα βανίλια, µέλι και πεύκο.

Όπως και αλλού, έτσι και στον τόπο µας, τα πεύκα έχουν αντικατασταθεί 
από ψεύτικα δεντράκια και ο κόσµος αγοράζει έτοιµα γλυκά από τα 
ζαχαροπλαστεία. Όµως, από όλες τις παραδόσεις, τις οικογενειακές και τού 
ηµερολογίου των Χριστουγέννων, τα έθιµα αυτά περνούν από γενιά σε γενιά...

Ορισµένα από τα σύµβολα και ήθη των Χριστουγέννων, που φέρνουν 
τους ανθρώπους πιο κοντά, γεµάτους ευτυχισµένη προσδοκία εν όψει των ηµερών, 
προέρχονται από την εποχή τού παγανισµού στην Ευρώπη (εποχή τού χειµερινού 
ηλιοστασίου τής 21ης ∆εκεµβρίου) και έχουν σχεδόν µαγική αποστολή. Οι λαϊκές 
παραδόσεις µε τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι την ηµέρα τής Γέννησης τού 
Χριστού και τής Πρωτοχρονιάς, είναι ριζωµένες σε όλη τη χριστιανική Ευρώπη 
εδώ και αιώνες. Γνωρίζουµε ότι τα κάλαντα τα λένε συνήθως νεαροί, προπάντων 
παιδιά. Η κάθε περιοχή έχει ενσωµατώσει σ’ αυτά τη δική της γλώσσα, το δικό της 
τραγούδι, τη δική της διάλεκτο. Γι’ αυτό φαίνονται πολλές φορές περίεργα, αλλά 
µοναδικά για µας και τα κρατάµε µέχρι σήµερα µε µικρές παρεκκλίσεις βέβαια. Η 
διατήρηση όλων αυτών των εθίµων στις πόλεις οφείλεται στους ανθρώπους από 
την επαρχία, που κρατούν τις παραδόσεις. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι παραδόσεις 
των ηµερών αυτών αναµειγνύονται µε τα σύµβολα τής εποχής τού παγανισµού, 
τής χριστιανικής χαράς για τη Γέννηση τού Χριστού µε παλαιότερα ήθη, µαζί µε 
την άνεση τής καθηµερινής ζωής στη σύγχρονη πόλη.

Στη σηµερινή εποχή κυριαρχεί µάλλον ο θεσµός των δώρων· παρόλα 
αυτά, ακούγεται και η χαρά τής Γέννησης, ευχές για κάθε καλό µέσα στην 
οικογένεια, για υγεία και αγάπη. Τα κάλαντα, µε θρησκευτικό ή µη περιεχόµενο, 
ακούγονται περισσότερο από δίσκους µε σύγχρονη επεξεργασία. Η παρουσία των 
παιδιών στις εορτές των Χριστουγέννων κάνει και τους µεγάλους να αναπολούν 
την εποχή τής αθωότητας και τού µυστηρίου, που τους φέρνει πιο κοντά στους 
µικρούς, τους γονείς µε τα παιδιά τους, τα εγγόνια µε τους παππούδες τους.

 Το βράδυ τής παραµονής των Χριστουγέννων το τραπέζι είναι γεµάτο 
από λιχουδιές (αφού έχει προηγηθεί η νηστεία), κυρίως το παραδοσιακό ψάρι, 
ψητός κυπρίνος, λαχανόσουπα µε δαµάσκηνα και µανιτάρια, χριστουγεννιάτικη 
βάφλα, µέλι, καρύδια και µήλα. Τα  µήλα τα κόβουν σε µερικά σπίτια έως σήµερα 
σε φέτες έτσι, ώστε η κάθε φέτα να σχηµατίζει ένα αστέρι, σύµβολο τής υγείας για 
όλο τον χρόνο. Υπάρχουν όµως και σπίτια που οι παραδόσεις έχουν πια εκλείψει. 
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Παντού όµως, ο ερχοµός των Χριστουγέννων σηµαίνει να χαµηλώνουν οι φωνές, 
να σταµατά η φασαρία, σηµαίνει ιδιωτικές στιγµές οικογενειακής εορτής, στη 
διάρκεια τής οποίας εκπληρώνονται οι πολυπόθητες ευχές και εκπλήξεις, µε τα 
δώρα που ετοιµάζει ο καθένας για τον δικό του άνθρωπο.

Στη Σλοβακία υπάρχει παλαιά παράδοση ότι τα δώρα στα παιδιά τα φέρνει 
και τα βάζει κάτω από το δέντρο ο Χριστούλης. Αυτή η παράδοση συντηρείται 
ακόµη και σε οικογένειες που δεν τηρούν τόσο αυστηρά τον χριστιανικό τρόπο 
ζωής. Τα παιδιά γράφουν  γράµµατα στον Χριστούλη για τα δώρα που επιθυµούν, 
τα οποία τοποθετούν στα παράθυρα. Ο τρόπος µε τον οποίο φτάνουν στα σπίτια 
τους -Θεού θέλοντος- µε τους ήχους των µικρών καµπανών, παραµένει ένα 
µυστήριο, ένα θαύµα...

Η διάθεση τού καθενός να διατηρήσει καλοσύνη και ευγνωµοσύνη, 
ανάγεται στην παιδική ηλικία τής αθωότητας και φθάνει µέχρι την ενηλικίωση, 
όταν ο άνθρωπος είναι σε θέση να καλλιεργήσει τη µεγαλοψυχία του. 
Αυτό συµβαίνει τουλάχιστον στη διάρκεια των ηµερών µε τη λάµψη των 
Χριστουγέννων, τής οικογενειακής θαλπωρής, µε τη ζεστασιά τής ανθρώπινης 
ύπαρξης, όταν για λίγο παύει ο ξέφρενος ρυθµός τής καθηµερινότητας. Τα παιδιά 
ξαφνικά παρατηρούν ότι ο κόσµος δεν δηµιουργήθηκε την ώρα που γεννήθηκαν. 
Ο κόσµος ήταν πάντα εδώ για αιώνες ολόκληρους, και για άλλους τόσους αιώνες 
θα ζήσουν τα δικά τους τα παιδιά και οι επόµενες γενιές, εορτάζοντας τις ηµέρες 
των Χριστουγέννων µε χαρά και ευτυχία. Τα δώρα κάθε χρόνο αλλάζουν, δεν 
είναι ποτέ τα ίδια, ούτε µοιάζουν µε τα δώρα των παλιότερων εποχών, όµως η 
χαρά, η αγάπη και ο σεβασµός παραµένουν πάγιες, αναλλοίωτες αξίες  προς 
τον άνθρωπο και προς τον Θεό. Αυτό είναι το µεγαλύτερο δώρο τής παιδικής 
ηλικίας, το οποίο διατηρούµε όλοι ανέπαφο στην ψυχή µας, ζώντας τη µαγεία των 
Χριστουγέννων.

LUBICA SUBALLYOVA, BRATISLAVA, SLOVAKIA
Journalist
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ο εορτασµός τής γέννησης τού Χριστού στις 24 και στις 25 ∆εκεµβρίου 
αποκαλείται “božic” από τους Σλοβένους. Η λέξη αυτή σηµαίνει µικρός ή 
µεγάλος Θεός και έχει σλοβενική προέλευση. Φυσικά, αυτό δεν σηµαίνει ότι 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε για τον µικρό Ιησού. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η 
ρίζα της ανάγεται στην προχριστιανική περίοδο και πιθανώς αναφερόταν σε 
κάποια σλοβενική θεότητα µικρή σε ηλικία. Πρόκειται µάλιστα για θεότητα που 
µοιάζει στον θεό ∆ιόνυσο, ο οποίος προστάτευε τους αγρότες. Με τη διάδοση 
τού Χριστιανισµού, το όνοµα χρησιµοποιήθηκε για τον νεογέννητο Χριστό 
Σωτήρα, όπως έγινε και µε µία σειρά από ήθη και έθιµα τα οποία συνδέονταν µε 
εορτασµούς τής προχριστιανικής περιόδου. 
 Η γιορτή των Χριστουγέννων, ο χριστιανικός εορτασµός τής γέννησης, 
είναι, κατά συνέπεια, η συνέχεια αρχαίων παγανιστικών παραδόσεων, που 
συνδέονταν µε την ετήσια αναγέννηση τής φύσης κατά την περίοδο τής χειµερινής 
ισηµερίας. Αναλύοντας τα στοιχεία των χριστιανικών εορτασµών και παραδόσεων 
µπορούµε να δούµε ότι οι αρχαίοι πρόγονοί µας προσπαθούσαν να προστατευθούν 
από διάφορα είδη δαιµονίων και κινδύνων, να βεβαιωθούν για την καλή τύχη και 
υγεία των οικογενειών τους, να προβλέψουν τι τους περίµενε στο µέλλον και να 
εξασφαλίσουν την υγεία των κοπαδιών τους µέσα από διάφορες τελετουργίες. Όλα 
αυτά τους οδήγησαν σε µια στροφή στον εσωτερικό τους κόσµο, σε κοντινότερη 
επαφή µε τη φύση, καθώς και στο πλησίασµα στις µυστηριώδεις δυνάµεις που 
κυβερνούσαν τη φύση και τους εαυτούς τους, που τους προστάτευαν, αλλά που 
θα µπορούσαν και να τους βλάψουν. Ο Χριστιανισµός υιοθέτησε πολλές από 
αυτές τις παλιές φόρµες και τις προσάρµοσε στο δικό του δόγµα.  
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 Το χριστουγεννιάτικο δένδρο µε τα κεριά και τα στολίδια είναι κι αυτό 
ένα πρόσφατο έθιµο, το οποίο εισήχθη από τη Βόρεια Γερµανία. Στη Σλοβενία 
τα δένδρα πρωτοεµφανίστηκαν µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Φυσικά, αυτό το 
καινούργιο έθιµο έχει τις ρίζες του σε παλαιότερες περιόδους. Οι περισσότερες 
περιοχές τής Σλοβενίας έχουν το έθιµο να κρεµούν ένα µικρό αστόλιστο έλατο 
στο κέντρο τής κατοικηµένης περιοχής, σε έναν φράχτη ή κάπου αλλού, κατά τη 
διάρκεια τής εορταστικής περιόδου. Συνήθως κρεµόταν ανάποδα από το ταβάνι, 
αν και σε κάποιες περιοχές κρέµεται κανονικά. Σε άλλες περιοχές, υπήρχε το 
έθιµο να στολίζεται αυτό το µικρό έλατο µε κορδέλες και µήλα, καρύδια ή µικρά 
ζυµαράκια. Σήµερα το έλατο αυτό διακοσµείται και τοποθετείται στο κέντρο τού 
σαλονιού.
 Το δείπνο τής παραµονής των Χριστουγέννων ξεκινάει αµέσως µετά τη 
Θεία Λειτουργία και ονοµάζεται koline (χοιρινά προϊόντα). Είναι χαρακτηριστικό 
ότι µετά το πέρας τής µεταµεσονύκτιας Θείας Λειτουργίας όλοι σπεύδουν 
στο σπίτι. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι’ αυτό. Λέγεται ότι ο πρώτος που θα 
επιστρέψει στο σπίτι θα είναι γερός και δυνατός σε όλη τη διάρκεια τού έτους 
και θα επιτύχει πολλά µε ευκολία και άνεση. Το πιθανότερο όµως είναι ότι όλοι 
πεινούν αρκετά µετά τη νηστεία των Χριστουγέννων. 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Τα Χριστούγεννα αποτελούν τη µεγαλύτερη γιορτή τής Σουηδίας. 
Μεταξύ των άλλων, στο παρελθόν ήταν και µια αφορµή να βρεθεί µαζί όλη η 
οικογένεια και όλοι να έχουν την ευκαιρία να γευτούν σπιτικό φαγητό. Σήµερα, 
η έµφαση δίνεται στα παιδιά και στην ανταλλαγή των δώρων. Οι έντονες 
εορταστικές εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο την Παραµονή των 
Χριστουγέννων, στις 24 ∆εκεµβρίου. 
 Περιµένοντας τα Χριστούγεννα, ήδη από τον Νοέµβριο, οι δρόµοι και 
τα µαγαζιά στολίζονται µε έντονα, εορταστικά φώτα και στολίζονται τεράστια 
χριστουγεννιάτικα δένδρα. Κατά την πρώτη δε ηµέρα τής Σαρακοστής ανάβει στα 
σπίτια το πρώτο από τα τέσσερα κεράκια, ενώ στα σαρακοστιανά ηµερολόγια των 
παιδιών ανοίγει το πρώτο από τα τέσσερα παραθυράκια. Κατά τη διάρκεια τής 
Σαρακοστής οι Σουηδοί πίνουν το περίφηµο glőgg, ένα ζεστό κρασί µε καρπούς 
και σταφίδες, το οποίο ζεσταίνει το σώµα αλλά και την καρδιά, µέσα στον 
σκοτεινό σουηδικό χειµώνα. 
 Η γιορτή τής Lucia, στις 13 ∆εκεµβρίου, γιορτάζεται στους παιδικούς 
σταθµούς, στα σχολεία, στις εταιρείες, καθώς και σε όλα τα σουηδικά σπίτια. 
Πρωταγωνίστρια τής εορτής είναι ένα κοριτσάκι ντυµένο Lucia µε άσπρο µακρύ 
φόρεµα, το οποίο κερνάει τους προσκεκληµένος καφέ και µπισκότα. Το έθιµο 
πρωτοεµφανίζεται στη Σουηδία το 1920. Κάθε χρόνο µάλιστα εκλέγεται και η 
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“εθνική Lucia” στο µουσείο Skansen τής Στοκχόλµης. Οι Σουηδοί γιορτάζουν 
πίνοντας µεγάλες ποσότητες αλκοόλ, γεγονός που, κάποιες φορές, οδηγεί σε µη 
ελεγχόµενες καταστάσεις. 
 Μετά την ηµέρα αυτή µπαίνουµε πλέον στην τελική ευθεία για τα 
Χριστούγεννα. Οι άνθρωποι ανταλλάσσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες, 
καθαρίζουν τα σπίτια τους και ψωνίζουν χριστουγεννιάτικα δώρα και τρόφιµα. 
Εκείνες τις ηµέρες στολίζονται και τα χριστουγεννιάτικα δένδρα µε πολύχρωµες 
µπάλες και λαµπιόνια. 
 Το σουηδικά χριστουγεννιάτικα φαγητά είναι τα εξής: χοιροµέρι, 
λουκάνικο, πουτίγκα, αλλά και σαλάτες. Το κυρίαρχο ποτό είναι η µπύρα. 
Τα δώρα µοιράζονται από τον Άγιο Βασίλη αµέσως µετά το τέλος τού 
χριστουγεννιάτικου γεύµατος. Στην τηλεόραση προβάλλονται χριστουγεννιάτικα 
παιδικά προγράµµατα. 
 Πολλοί Σουηδοί επισκέπτονται τις εκκλησίες για τη χριστουγεννιάτικη 
Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια επιστρέφουν στο σπίτι, όπου περνούν µε 
τις οικογένειές τους. Για όσους δεν έχουν οικογένεια το κράτος φροντίζει 
να διοργανώσει χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που περιλαµβάνουν και το 
παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύµα. 
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ΤΣΕΧΙΑ

Τα Χριστούγεννα στη ∆ηµοκρατία τής Τσεχίας είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεµένα µε το παιδικό βιβλίο. Η σχέση τους τα τελευταία εκατό χρόνια 
-που πραγµατικά µπορούµε να µιλάµε για σχέση- άλλαζε διαρκώς. Άλλαζαν 
οι «ιστορίες» για τα παιδιά, οι δηµιουργοί και οι εικονογράφοι τους, καθώς 
και η πληθώρα εκδοτών, βιβλιοπωλών, θεωρητικών, δασκάλων, γονέων, 
βιβλιοθηκαρίων και όλων όσοι επιθυµούσαν να προσφέρουν ένα «καλό 
βιβλίο» στα παιδιά. Αυτό που συνεχίζει να αλλάζει, κυρίως, είναι τα παιδιά ως 
αναγνώστες. ∆εν αποτελεί πλέον πολυτέλεια να αγοράσετε στο παιδί ένα βιβλίο 
για χριστουγεννιάτικο δώρο. Τα παιδιά πρέπει συνεχώς να προσελκύονται και να 
παροτρύνονται στο διάβασµα, διότι η σηµερινή αγορά προσφέρει πολλές άλλες 
δελεαστικές επιλογές. 

Η διαδροµή τής αµοιβαίας σχέσης των Χριστουγέννων και τού παιδικού 
βιβλίου ήταν στη χώρα µας µακρόχρονη και περίπλοκη, όπως άλλωστε παντού 
στην Ευρώπη. Από τα τέλη τού 19ου αιώνα, οι δάσκαλοι στην πλειοψηφία τους 
και οι εκδότες ανέπτυξαν προσπάθειες να εκδίδονται βιβλία για τα παιδιά, κυρίως 
πριν από τα Χριστούγεννα. Κατά τη διάρκεια τού Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και 
τής µεσοπολεµικής περιόδου, αρχίζουν να κυκλοφορούνται χριστουγεννιάτικες 
εκδόσεις τού περιοδικού Ούγορ µε κατάλογο που είχε τίτλο: «Τα καλά βιβλία 
για τα παιδιά». Εκείνη την εποχή τα βιβλία τύχαιναν µεγαλύτερης προώθησης 
τις ηµέρες πριν από τα Χριστούγεννα: «Υπάρχει ένα ωραίο έθιµο, σύµφωνα µε 

το οποίο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο βάζουµε και ένα βιβλίο, ιδιαίτερα 

ένα παιδικό βιβλίο. Μπορείτε να φανταστείτε µια οικογένεια, στην οποία οι γονείς 

δεν θα είχαν σκεφτεί να  συµπεριλάβουν σε όλα τα χρήσιµα και απαραίτητα δώρα 

για τα αγαπηµένα τους παιδιά και ένα βιβλίο;» (1η ∆εκεµβρίου 1928). Είχαν 
ιδρυθεί εκδοτικοί οίκοι βιβλίων για τα παιδιά και τη νεολαία και είχε διευρυνθεί 
και η ποικιλία των βιβλίων: από τις συλλογές λαογραφικών παραµυθιών, µύθων 
και ποιηµάτων µέχρι τα συγγραφικά  παραµύθια (παραµύθια-µυθιστορήµατα), 
κόµικς και ιστορίες µε παιδικούς ήρωες. Κυρίως κατά τη µεσοπολεµική 
περίοδο αναπτύχθηκε η δηµιουργία αξιόλογων λογοτεχνικών περιπετειών. 
Τότε  παρουσιάστηκαν και τα κλασικά πλέον είδη τής παιδικής λογοτεχνίας 
και δηµιουργήθηκαν τα κλασικά τσεχικά έργα τού Κάρελ Τσάπεκ και των 
συγγραφέων-εικονογράφων όπως οι Γιόσεφ Τσάπεκ, Γιόσεφ Λάντα και Όντρεϊ 
Σέκορα. Ξεκίνησαν, επίσης, να µεταφράζονται πολλά κλασικά έργα τής 
παγκόσµιας λογοτεχνίας και έτσι οι επιλογές έγιναν περισσότερες. Κατά τη 
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διάρκεια τού Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου είχαν δηµιουργηθεί άλλα έργα, κυρίως 
Τσέχων ποιητών όπως των Φράντισεκ Χάλας, Φράντισεκ Χρούµπιν και αργότερα 
τού Γιάροσλαβ Σάιφερτ, και δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη σηµασία τού παιδικού 
βιβλίου. Σε όλη την επόµενη περίοδο τής σοσιαλιστικής πραγµατικότητας, 
το παιδικό βιβλίο έγινε µια «όαση», στην οποία συνεισέφεραν οι κορυφαίοι 
συγγραφείς και εικονογράφοι, αλλά στην οποία δεν περιλαµβάνονταν ορισµένα 
θέµατα, όπως π.χ. η ιστορία από τη Βίβλο για τη γέννηση τού Χριστού στη 
Βηθλεέµ. 

Σήµερα, στην Τσεχία και τη Μοραβία υπάρχει πληθώρα ιστοριών και 
ποιηµάτων για τα παιδιά από Τσέχους συγγραφείς, καθώς και µεταφράσεων 
από τις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Υπάρχει ελευθερία στην προσφορά 
και τη ζήτηση τού βιβλίου, θεωρείται όµως απαραίτητο ο κατάλογος µε τα 
καλά βιβλία, που προτείνονται για αγορά και διάβασµα στο σπίτι και στο 
σχολείο, να έχει τη σφραγίδα έγκυρων κριτικών. Το ενδιαφέρον των παιδιών 
και των δηµιουργών έχει µετατοπιστεί: τα τελευταία χρόνια εκδίδονται αξιόλογα 
εικονογραφηµένα βιβλία και βιβλία που απεικονίζουν την πραγµατικότητα, όµως 
από την πλευρά των παιδιών και τής νεολαίας αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τα 
παραµύθια-µυθιστορήµατα και τη φανταστική λογοτεχνία. Αυτές οι ιστορίες 
διαδραµατίζονται εκτός πραγµατικότητας, σε κάποιο µαγικό χώρο, όπου όλο 
και περισσότερο εµφανίζονται οι πραγµατικές σχέσεις και τα προβλήµατα τού 
σύγχρονου κόσµου. Τα περισσότερα παιδιά στην Τσεχία «εξειδικεύονται» στο 
διάβασµα και διαβάζουν συγκεκριµένα είδη βιβλίων ή συγκεκριµένα θέµατα. 

Σε λογοτεχνική ή κινηµατογραφική µορφή εκδίδονται ιστορίες, 
οι οποίες έχουν σχέση µε την αποστολή των χριστιανικών εορτών και των 
χριστουγεννιάτικων συναντήσεων. Προτρέπουν στη σεµνότητα, την κατανόηση 
και τη χαρά, αλλά ταυτόχρονα και στη αφθονία.

 Την παραµονή των Χριστουγέννων τα παιδιά µε την οικογένειά τους 
συγκεντρώνονται γύρω από το γιορτινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι δίπλα στο 
δέντρο. Μετά το χριστουγεννιάτικο δείπνο -στο οποίο δεν θα πρέπει να λείπει το 
ψάρι (συνήθως ο κυπρίνος), το τσουρέκι και τα άλλα γλυκίσµατα-, ανοίγουν τα 
δώρα. Η κάθε οικογένεια κρατάει διάφορα έθιµα, τα οποία αποτελούν εγγύηση 
καλής υγείας, αφθονίας και τύχης για το µέλλον, π.χ. όταν το παιδί νηστεύει, µπορεί 
να δει χρυσό γουρουνάκι, ένα κερί πάνω σε «καραβάκια» από καρυδότσουφλο 
δείχνει κάποιο πιθανό µακρινό ταξίδι, λέπι από τον χριστουγεννιάτικο κυπρίνο 
πάλι εξασφαλίζει λεφτά για την οικογένεια. 

Οι πρώτες χριστουγεννιάτικες εκδόσεις αφορούσαν στην προσφορά 
δώρων στους φτωχούς και την επιθυµία τους να έχουν και αυτοί χριστουγεννιάτικο 
δεντράκι και φαγητό. Στη σηµερινή εποχή τής αφθονίας, οι ιστορίες αφορούν 
περισσότερο στις οικογενειακές σχέσεις ή στην αίσθηση τής µοναξιάς. Ένα από 
τα κλασικά τσεχικά χριστουγεννιάτικα βιβλία είναι το «Μικρό χριστουγεννιάτικο 
διήγηµα» τού Λουδοβίκου Ασκενάζε. Πρόκειται για την ιστορία τού µικρού 
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Ιακώβου, ο οποίος την παραµονή των Χριστουγέννων χάνεται στην Πράγα και 
ζει µε τη φαντασία του απίστευτες περιπέτειες. Η ιστορία έχει αίσιο τέλος, µια 
που όλη η οικογένεια ξαναβρίσκεται µαζί, όπως συνηθίζεται τις ηµέρες των 
Χριστουγέννων, και πάντα µε τη συντροφιά βιβλίων.   
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Τα Χριστούγεννα είναι παγκόσµια γιορτή, που ωστόσο γιορτάζεται 
διαφορετικά από χώρα σε χώρα, ανάλογα µε το κλίµα, την ιστορία ή τη νοοτροπία 
τού κάθε λαού. 

Στη Φινλανδία µικροί και µεγάλοι γνωρίζουν ότι ο Αϊ-Βασίλης ζει εκεί. 
Το αληθινό σπίτι του βρίσκεται στο βουνό Korvatunturi και είναι ένα µυστικό 
κρησφύγετο στη Λαπωνία. Η φινλανδική λέξη “korva” σηµαίνει αφτί και αυτό 
σηµαίνει ότι ο Αϊ-Βασίλης ακούει τις ευχές των παιδιών όλου τού κόσµου. 
Το εργαστήρι του, από όπου ξεκινάει µε το έλκηθρό του κάθε χρόνο για να 
συναντήσει τα παιδιά, βρίσκεται κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Είναι πολλά τα 
γράµµατα που του στέλνουν τα παιδιά µε τις επιθυµίες τους. Οι βοηθοί του, τα 
ξωτικά, πριν από τις γιορτές γυρίζουν όλο τον κόσµο και κρυφοκοιτάζουν πίσω 
από τα παράθυρα των σπιτιών, για να διαπιστώσουν αν τα παιδιά είναι καλά ή αν 
κάνουν αταξίες. Γι’ αυτό και ο Αϊ-Βασίλης όταν τους συναντά τα Χριστούγεννα 
ρωτάει: “Υπάρχουν καλά παιδιά εδώ;”  

Επειδή η προσµονή για τα Χριστούγεννα είναι µεγάλη, τα παιδιά 
έχουν ένα ηµερολόγιο µε 24 παράθυρα και ανοίγουν ένα κάθε µέρα, από την 
πρώτη ∆εκεµβρίου έως την Παραµονή των Χριστουγέννων, που ο Αϊ-Βασίλης 
τους φέρνει τα δώρα. Πίσω από κάθε παράθυρο υπάρχει µια εικόνα, π.χ. ένα 
ξωτικό, ένα κερί, ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό, κάτι που να θυµίζει στα παιδιά 
τον ερχοµό των Χριστουγέννων. Για να προετοιµαστούν για τα Χριστούγεννα, 
τα παιδιά φτιάχνουν γλυκά µε τους γονείς τους: τσουρέκια, κέικ, µπισκότα σε 
σχήµατα ξωτικών και καραµέλες. Στολίζουν το σπίτι µε χριστουγεννιάτικα 
στολίδια, βάζουν φώτα στα παράθυρα για να τα βλέπουν οι περαστικοί και 
βέβαια στολίζουν το έλατο, το δέντρο των Χριστουγέννων, µε µπάλες, γιρλάντες, 
καραµέλες και όλων των ειδών τα στολίδια. 

Το πρωί τής παραµονής των Χριστουγέννων, τα παιδιά είναι ανήσυχα και 
ανυποµονούν να έρθει ο Αϊ-Βασίλης. Αν είναι κατάλληλος ο καιρός, βγαίνουν έξω 
και κάνουν σκι ή πατινάζ. Πριν από την επίσκεψη τού Αϊ-Βασίλη, οι οικογένειες 
δεν παραλείπουν να κάνουν και σάουνα. Στις 12 το µεσηµέρι, στην πόλη Turku, 
δώδεκα καµπανοκρουσίες διακηρύττουν τη χριστουγεννιάτικη ειρήνη, µια 
παράδοση που διατηρείται από τον 17° αιώνα.

Η επίσκεψη τού Αϊ-Βασίλη στα παιδιά αποτελεί ασφαλώς το κορυφαίο 
γεγονός. Τους ζητάει να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ρωτάει αν 
είναι καλά παιδιά και πώς τα πάνε µε το σχολείο. Έπειτα µοιράζει τα δώρα και 
συνεχίζει τον δρόµο του για το επόµενο σπίτι. Το βράδυ οι µεγάλοι πίνουν καφέ ή 
ζεστό κόκκινο κρασί (glögi) και τρώνε τα γλυκά που έχουν φτιάξει από πριν. Τα 
παιδιά παίζουν µε τα καινούργια τους παιχνίδια ώς αργά τη νύχτα.

Την επόµενη ηµέρα, ανήµερα Χριστούγεννα, νωρίς το πρωί πάνε όλοι 
στην εκκλησία να παρακολουθήσουν τη λειτουργία για τη Γέννηση τού Χριστού. 
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Μετά τη λειτουργία, ο κόσµος επισκέπτεται τα νεκροταφεία για να ανάψει κεριά 
στους τάφους.

Στη Φινλανδία µπορεί κανείς να βιώσει το πραγµατικό πνεύµα των 
Χριστουγέννων. Η σιωπή, το χιόνι και το πολικό σκοτάδι, όλα συνηγορούν στην 
εορταστική ατµόσφαιρα των Χριστουγέννων.
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Ï  Ê Á Ô Á Ë Ï Ã Ï Ó  Ô Ç Ó  Å Ê È Å Ó Ç Ó  

«ÔÁ ×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÔÇÓ 

ÅÕÑÙÐÇÓ» ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÈÇÊÅ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ 

ÁÐÏ ÔÉÓ ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔÅ×ÍÅÓ «ÙÊÕÔÕÐÏÍ» 

ÌÅ ÔÕÐÏÃÑÁÖÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ TIMES. ÔÁ ÖÉËÌ 

ÅÃÉÍÁÍ ÁÐÏ ÔÏ ÁÔÅËÉÅ «ÙÊÕÔÕÐÏÍ». Ï 

ÊÁÔÁËÏÃÏÓ  ÔÕÐÙÈÇÊÅ ÃÉÁ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏ 

ÔÇÓ ÓÔÏÁÓ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ ÓÔÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ 

«ÙÊÕÔÕÐÏÍ» ÓÅ 1000 ÁÍÔÉÔÕÐÁ ÓÅ ×ÁÑÔÉ 

ÃÑÁÖÇÓ 90 GR. 
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