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Κάθε χρόνο, μόλις καλωσορίσουμε την εποχή του χειμώνα και το μήνα 
Δεκέμβριο είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ξέρουμε ότι πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα. Τι ακριβώς όμως γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και γεμίζουμε 
χαρά; Πότε τα γιορτάζουμε;


Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι εύκολη. Θα θυμάστε ότι η λέξη 
Χριστούγεννα μέσα της κρύβει δυο πιο μικρές λέξεις, που λένε την αλήθεια.


Χριστούγεννα=Χριστού + γέννα 
δηλαδή γέννηση του Χριστού. 
Τα Χριστούγεννα λοιπόν γεννήθηκε ο Χριστός. 


Πώς όμως; Όπως εμείς; Σε ένα ωραίο νοσοκομείο; Μέσα στα ζεστά 
σεντόνια;

Όχι. Ας δούμε την ιστορία..






Άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό και βρήκε τη Μαρία, την Παναγία και 
της έδωσε ένα πολύ καλό μήνυμα. Της είπε ότι θα γεννήσει τον γιο του Θεού, 
τον Ιησού Χριστό. Ένας καλός άνθρωπος, ο Ιωσήφ τη βοήθησε όσο καιρό 
είχε στην κοιλιά της το Χριστό και της είπε ότι θα την φροντίζει και ότι θα 
γίνει άντρας της. Η Μαρία με τον Ιωσήφ είχαν πάει ένα ταξίδι, όταν ξαφνικά 
την έπιασαν πόνοι. Είχε έρθει η ώρα να γεννήσει. Η πόλη που βρίσκονταν 
ήταν η Βηθλεέμ. Παντού είχε κόσμο και σε κανένα ξενοδοχείο δεν είχαν 
δωμάτιο. Τελικά ένας καλός άνθρωπος τους έδωσε το στάβλο τους, μια 
φάτνη, εκεί που έμεναν ζωάκια (γαϊδούρια, κατσίκες, αγελάδες). Η Παναγία 
ξάπλωσε κοντά στα ζωάκια και γέννησε το Χριστό. Για να ζεσταθεί ο μικρός 
Χριστούλης τα ζώα ανάσαιναν κοντά του και με άχυρα σκεπαζόταν. Πάνω 
από αυτή τη φάτνη ένα φωτεινό αστέρι έλαμπε. Άγγελοι βγήκαν στον 
ουρανό και έψαλλαν ύμνους όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Τρεις μάγοι που 
είχαν ξεκινήσει από πολύ μακριά έφερναν δώρα στο Χριστό. Τους οδηγούσε 
το λαμπρό αστέρι. Οι μάγοι ήταν ο Βαλτάσαρ, ο Μελχιόρ και ο Γασπάρ. 
Του έφερναν τρία δώρα: Χρυσό, σμύρνα και λιβάνι. Ο μικρός Χριστούλης 
λοιπόν γεννήθηκε μια κρύα νύχτα ανάμεσα σε ζωάκια σε μια φάτνη στη 
Βηθλεέμ από τη Μαρία.




Πότε γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;

Στις 25 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.


• Αυτές τις μέρες κάθε χρόνο, στολίζουμε καραβάκι ή δέντρο και μια 
φάτνη για να θυμόμαστε πού γεννήθηκε ο Χριστός.  

• Λέμε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.  
• Έχουμε το σπίτι μας καθαρό.  
• Πλάθουμε κουραμπιέδες, μελομακάρονα και δίπλες.  
• Μαγειρεύουμε για το γιορτινό τραπέζι.  
• Ζυμώνουμε ή αγοράζουμε χριστόψωμο.  
• Είμαστε όλοι αγαπημένοι.  
• Λέμε συγγνώμη αν κάναμε κάποιο λάθος και συγχωρούμε.  
• Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. 




Ας κάνουμε μια γρήγορη επανάληψη!

Χριστούγεννα: η γέννηση του Χριστού (τα γιορτάζουμε στις 25 
Δεκεμβρίου) 
Μητέρα Χριστού: Μαρία, Παναγία 
Μέρος που γεννήθηκε:  φάτνη στη Βηθλεέμ 
Τρεις μάγοι: Βαλτάσαρ, Μελχιόρ Γασπάρ 
Δώρα: Χρυσό, σμύρνα, λιβάνι 



Η ώρα της σκέψης… Σκέφτομαι και απαντώ χωρίς να κοιτώ.. 

1. Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;


2. Πότε γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;


3. Ποια είναι η μητέρα του Χριστού;


4. Πού γεννήθηκε ο Χριστός;


5. Ποια δώρα του έφεραν;


6. Με ποια έθιμα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;


7. Εσύ πώς θα ήθελες να περάσεις τα Χριστούγεννα φέτος;


8. Κάνε μια ευχή!


9. Προσπάθησε να αναγνωρίσεις τις εικόνες. Στο σπίτι σου υπάρχουν κάποια 
από αυτά τα πράγματα;











10. Πώς νιώθεις τα Χριστούγεννα; Κύκλωσε ή χρωμάτισε το συναίσθημά σου.


(Όλες οι εικόνες αναζητήθηκαν, βρέθηκαν και αποθηκεύτηκαν από το 
διαδίκτυο, πατώντας ¨Χριστούγεννα”, “χριστουγεννιάτικα έθιμα”)


Καλά μου παιδιά, εύχομαι να είστε καλά! Κάντε την προσπάθειά σας. Είναι 
χρήσιμο να ξέρουμε τι γιορτάζουμε, πότε γιορτάζουμε και με ποιο τρόπο. Αν 
έχετε απορίες μη διστάσετε να μου γράψετε. Προσπαθήστε να κάνετε τις 
ασκήσεις, μόνοι σας ή με τη βοήθεια των δικών σας ανθρώπων. Ελπίζω να 
είναι ευχάριστες για σας! 


Με αγάπη,

Μαργαρίτα Σουλτάνη.


