Το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ο στολισμός του δένδρου είναι καθαρά συμβολικός της ευτυχίας των
ανθρώπων και της φύσεως με τη Γέννηση του Θεανθρώπου.
Το πρώτο στολισμένο δένδρο εμφανίστηκε στη Γερμανία το1539 και τα
πρώτα στολίδια ήταν τρόφιμα ή είδη ρουχισμού ή άλλα χρήσιμα είδη.
Με το πέρασμα των χρόνων και με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου ο
στολισμός γίνεται με διακοσμητικά αντικείμενα.
Κατά την παράδοση ο πρώτος που στόλισε δέντρο ήταν ο Μαρτίνος
Λούθηρος.
Υπάρχει και η άποψη ότι το έθιμο έχει ανατολίτικη προέλευση, ο
Αναστάσιος Α' το 512 έχτισε στη Συρία έναν ναό με δύο ορειχάλκινα
δέντρα.
Στην Ελλάδα το έθιμο του έλατου ως χριστουγεννιάτικη διακόσμηση
ήρθε για πρώτη φορά με τον Βαυαρό Βασιλιά Όθωνα το 1833, που

σημαίνει ότι είχε ήδη καθιερωθεί ως έθιμο στους βασιλικούς οίκους της
Βόρειας Ευρώπης.
Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα ήταν το
παραδοσιακό Χριστόξυλο ή Δωδεκαμερίτης ή Σκαρκάνζαλος κυρίως στα
χωριά της Βορείου Ελλάδος.
Κάθε χρόνο έβαζαν ένα μεγάλο κούτσουρο στο τζάκι ή στις σόμπες τους
από αγριοκερασιά, πεύκο ή ελιά και το άφηναν να καίει κατά τη
διάρκεια των 12 ημερών των γιορτών από τα Χριστούγεννα έως και τα
Φώτα.

Λέγεται πώς αυτό το έθιμο έφερνε τύχη και γούρι στα σπίτια και
έδιωχνε τα καλικατζαράκια από το σπίτι.

Το έλατο,το παραδοσιακό δέντρο που στολίζουμε, έχει την ιδιότητα να
μην μαραίνονται τα φύλλα του. Ακόμα και στο βαθύ χειμώνα, είναι
καταπράσινο και "ζωντανό".
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Χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι τριγωνικό για να συμβολίζεται με αυτόν τον
τρόπο η Αγία Τριάδα.
Τα στολίδια που βάζουμε συμβολίζουν κι αυτά πολλά.
Τα λαμπάκια και παλιά που δεν υπήρχε ηλεκτρισμός τα κεριά, συμβολίζουν ότι
ο Χριστός είναι το Φως της ζωής.
Το

αστέρι , στην κορυφή ,συμβολίζει το φωτεινό άστρο της ανατολής που

οδήγησε τους τρεις μάγους στη φάτνη.
Επίσης, αντί για άστρο βάζουμε έναν άγγελο που συμβολίζει τον άγγελο Κυρίου
που ανακοίνωσε στον Ιωσήφ και την Παρθένο Μαρία τη γέννησή του Χριστού.
Οι χριστουγεννιάτικες μπάλες, που παραδοσιακά είναι κόκκινες, συμβολίζουν
τη θυσία του Χριστού.
Τα ζαχαρωτά (σε σχήμα μαγκούρας) συμβολίζουν τη μαγκούρα του βοσκού που
χρησίμευε στο να φέρει τα πρόβατα ο βοσκός στο σωστό δρόμο.
Από όπου και να έρχεται η παράδοση για το στολισμό του δέντρου, μεγάλο ή
μικρό στολισμένο ή μη, με λαμπιόνια ή χωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο
μας φέρνει χαρά, και το γιορτινό κλίμα
πηγές:
https://coolweb.gr/xristougenniatiko-dentro
https://el.wikipedia.org
https://www.helppost.gr
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