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Μέρος πρώτο 

Πως ζηόλιζαν ηα ζπίηια ηους οι 

παππούδες ηων παππούδων 

μας; 
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Σηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ 

αηώλα, πνπ δνύζαλ νη 

παππνύδεο ησλ 

παππνύδσλ καο, ν 

ζηνιηζκόο ησλ ζπηηηώλ ηα 

Χξηζηνύγελλα δελ ήηαλ 

θαζόινπ δηαδεδνκέλνο.  

Ο ζηνιηζκόο άξρηζε λα 

γίλεηαη ζηα ειιεληθά ζπίηηα 

κεηά ην 1950, αιιά 

πεξηζζόηεξν άξρηζε λα 

δηαδίδεηαη όηαλ κπήθε ε 

ηειεόξαζε ζηα ειιεληθά 

ζπίηηα νπόηε θαη ν θόζκνο 

άξρηζε λα βιέπεη ηαηλίεο 

(θπξίσο από ηελ Ακεξηθή) 

θαη έηζη έκαζαλ πσο λα 

ζηνιίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. 
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Οη πξώηεο δεηιέο απόπεηξεο ζηνιηζκνύ ησλ 

ζπηηηώλ πάλησο έγηλαλ κε πξάγκαηα πνπ είραλ 

νη άλζξσπνη ήδε ζηα ζπίηηα ή κε πξάγκαηα 

πνπ έβξηζθαλ ζηε θύζε. 

Γειαδή έπαηξλαλ μεξά θιαδηά θαη θξεκνύζαλ 

επάλσ ηνπο θαξύδηα, ακύγδαια πνπ ηα ηύιηγαλ 

κε αζεκόραξην ή ρξπζόραξην ή αθόκα θαη κε 

ρξσκαηηζηά ραξηάθηα από θαξακέιεο. Αθόκα 

θξεκνύζαλ θνπθνπλάξεο ή θαη ξόδηα.   

Τν θπξηόηεξν ζηνιίδη  ηνπ  ρξηζηνπγελληάηηθνπ 

ζπηηηνύ ήηαλ ην ρξηζηόςσκν πνπ 

ηνπνζεηνύζαλ ζην θέληξν ηνπ ηξαπεδηνύ . 
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Η Διιάδα σο ρώξα ηεο ζάιαζζαο, είρε 

ην έζηκν ηνπ ζηνιηζκνύ ηνπ θαξαβηνύ. Τν 

θαξάβη ζπκβνιίδεη ηελ θαηλνύξγηα 

πιεύζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε δσή, κεηά ηε 

γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ. Έζηκν πνπ 

ππνρώξεζε κε ην ρξόλν, κπξνζηά ζε 

απηό ηνπ δέληξνπ, αιιά θαλέλαο δελ 

δείρλεη λα ην έρεη μεράζεη. 

Πξηλ από 50 ρξόληα, έσο θαη ηελ πξώηε 

κεηαπνιεκηθή δεθαεηία, ζπλαληνύζακε 

ην θαξαβάθη ζε πνιιά ειιεληθά ζπίηηα 

θαη ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ πνπ έιεγαλ 

ηα θάιαληα. Σήκεξα, ε παξάδνζε απηή 

ηείλεη λα εμαθαληζηεί, κηαο θαη έρεη 

αληηθαηαζηαζεί από ην μελόθεξην έιαην. 
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Μέρος δεύτερο 

Πόηε ήξζε ζηελ Διιάδα ην πξώην 

ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν; 
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Ο Πξόδξνκνο ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ 

δέληξνπ ζηελ Διιάδα είλαη ην 

παξαδνζηαθό Χξηζηόμπιν. Απηό ην 

ζπλαληάκε θπξίσο ζηα ρσξηά ηεο 

Βνξείνπ Διιάδνο. Κάζε Χξηζηνύγελλα ν 

παηέξαο ή ν παππνύο θάζε νηθνγέλεηαο 

ςάρλεη ζηα δάζε ή ζηα ρσξάθηα έλα 

κεγάιν γεξό θνύηζνπξν από πεύθν ή 

ειηά θπξίσο όπνπ ζα κπεη ζην ηδάθη θαη 

ζα θαίεη όιν ην 12ήκεξν ησλ γηνξηώλ 

από ηα Χξηζηνύγελλα σο ηα Φώηα. 
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Τν Χξηζηόμπιν ζύκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο θαζαξίδεη ηελ 

παιηά θαπληά ηνπ ηδαθηνύ θαη θέξλεη ηελ θαινηπρία. 

Κύξηα όκσο επεξγεζία πνπ παξέρεη ζην ζπίηη είλαη ε 

πξνζηαζία ηνπ λνηθνθπξηνύ από ηα παγαλά ή 

θαιηθάληδαξνπο πνπ κπαίλνπλ ζην ζπίηη από ηηο 

θακηλάδεο θαη θιέβνπλ ή θάλνπλ δεκηέο ζην λνηθνθπξηό. 

Καίγνληαο ην Χξηζηόμπιν ε παξάδνζε ιέεη όηη 

δεζηαίλεηαη ν Χξηζηόο ζηελ θξύα ζπειηά ηεο Βεζιεέκ. Οη 

λνηθνθπξαίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξαηάλε ηελ θσηηά 

σο ηα θώηα όπνπ θαη απνζύξνληαη ηα παγαλά θάησ από 

ηε γε θαη ζηακαηάλε νη επηδξνκέο ζηα ζπίηηα. 
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Στην Ελλάδα, το έθιμο αυτό, του έλατου ως χριστουγεννιάτικη 

διακόσμηση ήρθε για πρώτη φορά…. 
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… ην 1833 , κε ηνλ Βαπαξό Βαζηιηά Όζσλα. 

 Αξρηθά ζηνιίζηεθε ζηα αλάθηνξα ηνπ Ναππιίνπ θαη 

ελ ζπλερεία ζηελ Αζήλα, όπνπ νη θάηνηθνη έθαλαλ 

νπξέο γηα λα ην ζαπκάζνπλ.  
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Αλακθηζβήηεηα ην δέληξν απνηειεί έλα 

από ηα πην όκνξθα ρξηζηνπγελληάηηθα 

έζηκα. Σε θάζε ζπίηη έρεη θαζηεξσζεί ν 

ζηνιηζκόο ηνπ. Οη ζπκβνιηζκνί θαη ηα 

λνήκαηα ηνπ πνιιά. Σηελ βάζε ηνπ 

ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο κηα θάηλε πνπ 

αλαπαξηζηά ηε γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ ελώ 

ζηελ θνξθή ππάξρεη ην αζηέξη ηεο 

Βεζιεέκ πνπ νδήγεζε ηνπο κάγνπο ζην 

ζεην βξέθνο.  
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Καλά Χριστούγεννα με αγάπη 

από τους:  

Κωνσταντίνο 

Πασχ. 

Θάλεια Γ.  
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