
Ήρθαν τα Χριστοφγεννα 

 

Ουρανία Φλεβάρη 

 

Ήρκαν τα Χριςτοφγεννα 

Και χαρά μεγάλθ 

Όλα απόψε γφρω μασ 

Γιορτινά και πάλι. 

 

Κάτω από το δζντρο μασ 

Δϊρα πολλά κα βροφμε 

Γιατί κα ζρκει ο άγιοσ 

Αλλά δεν κα τον δοφμε. 

 

Σα παιδάκια με χαρά 

Σα δϊρα τουσ κα ανοίξουν 

Σον άγιο των ονείρων τουσ 

Πολφ κα ευχαριςτιςουν. 

 

Όλου του κόςμου οι μυρωδιζσ 

Απόψε κα υπάρχουν 

ε όλα τα ςπίτια του χωριοφ 

Για να μασ ξετρελάνουν. 

 

Όλοσ ο κόςμοσ μια αγκαλιά 

Γεμάτοσ ευτυχία 

Κι ασ ευχθκοφμε για όλουσ μασ 

Αγάπθ, ειρινθ και υγεία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Άγιο Δωδακαήμερο 

 

Μήνα Ζιάκου 

 

Δωδεκαιμερο ονομάηεται θ περίοδοσ μεταξφ των Χριςτουγζννων ςτισ 

25 Δεκεμβρίου και των Θεοφανείων ςτισ 6 Ιανουαρίου. 

Μετά τθ γιορτι τθσ ΓΕΝΝΗΗ ΣΟΤ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ 

γιορτάηουμε τθ φναξθ*  τθσ Τπεραγίασ Θεοτόκου (26/12), τθ μνιμθ του 

Πρωτομάρτυρα τεφάνου (27/12), τθ μνιμθ των αναιρεκζντων 

(κανατοκζντων) νθπίων από το βαςιλιά Ηρϊδθ ςτθ Βθκλεζμ (29/12) και τθ 

μνιμθ του Μεγάλου Βαςιλείου τθν πρωτοχρονιά (1/1). 

Όλθ θ περίοδοσ αυτι είναι εορταςτικι και χαροφμενθ και τα ςχολεία 

παραμζνουν κλειςτά. 

* φναξθ, δθλαδι ςυγκζντρωςθ των πιςτϊν για να τιμιςουν τθ Μθτζρα 

του ωτιρα. 

Η γζννηση του Χριστοφ 

 

Γιώργος Κφτρος 

 

Ο Θεόσ είχε ανακζςει 

ςτον αρχάγγελο Γαβριιλ 

πολλζσ και ςθμαντικζσ 

αποςτολζσ. Μία από αυτζσ 

ιταν να αναγγείλει ςτθ 

Μαρία, που ιταν μια νεαρι 

κοπζλα, ότι κα γεννιςει τον 

Τιό του Θεοφ, που κα τον 

ονομάςει Ιθςοφ. 

 Ζτςι πιγε ςτθ Ναηαρζτ, 

το είπε ςτθ Μαρία και ςτον 

Ιωςιφ και εκείνοι το 

δζχτθκαν με χαρά.  

Όταν θ Μαρία βριςκόταν 

ςε προχωρθμζνθ εγκυμοςφνθ, πιγε με τον Ιωςιφ ςτθ Βθκλεζμ, αλλά 

επειδι δεν βρικαν που να μείνουν ζμειναν ςε ζναν ςε ζναν ςτάβλο. 

 Εκεί γεννικθκε ο Χριςτόσ και θ Μαρία τον ζβαλε ςε μια φάτνθ που είχε 

μζςα τθσ άχυρο. 

 Σότε ζνασ άγγελοσ εμφανίςτθκε ςε κάποιουσ βοςκοφσ και τουσ είπε 

πωσ γεννικθκε ο ωτιρασ τουσ και να πάνε να τον προςκυνιςουν. Αυτοί 

πιγαν και τον προςκφνθςαν και είπαν και ςε άλλουσ για τθ γζννθςθ του 

Θείου Βρζφουσ. 

 Εκείνον τον καιρό ταξίδευαν τρεισ Μάγοι οι οποίοι ακολουκϊντασ ζνα 

φωτεινό αςτζρι ζφταςαν ςτθ Βθκλεζμ. Πιγαν ςτον Χριςτό, όπου τον 

προςκφνθςαν και του πρόςφεραν χρυςό για να πλουτίςει, λιβάνι για να το 

αρωματίςει και ςμφρνα για να τον προςτατζψει. 

 Η γζννθςθ του Χριςτοφ ιταν και είναι ζνα μεγάλο και χαρμόςυνο 

γεγονόσ για όλο τον κόςμο. 

 


