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 Μια σπίθα μόνο φτάνει  
                                  για να ανάψει το λυχνάρι. 

 

Σήμερα, πού ο Χριστός γεννιέται 
Παιδιά χαρούμενα τραγουδούν, 
Ιερούς ύμνους ψάλλουν. 
Θεός έγινε άνθρωπος γιά μάς. 
Ας τόν δεχθούμε στήν καρδιά μας 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Χρ ι σ τ ό ς  γ ε ν ν ᾶ τ α ι . . .  

Ο Χριστός γεννιέται, 
∆οξάστε Τον. 
Ο Χριστός έρχεται απ’ τους ουρανούς, 
Προϋπαντήστε Τον. 
Ο Χριστός κατεβαίνει στη γη, 
κι εσείς υψωθήτε στον ουρανό.  
Τραγουδήστε όλοι στη γη, 
και χαρούμενα   υμνήστε οι λαοί, 
τον δοξασμένο Κύριο. 
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Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη Γέννη-
ση του Χριστού μας. 
Ας πάμε όμως με το μυαλουδάκι μας πολ-
λά-πολλά χρόνια πίσω. Σ’ εκείνο το χει-
μωνιάτικο βράδυ στη Βηθλεέμ. 
Η Παναγία μας έγκυος, με τον Ιωσή ψά-
χνουν μέρος, για να περάσουν τη νύχτα. 
Όλα τα πανδοχεία είναι γεμάτα. ∆εν υ-
πάρχει πουθένα μέρος να ξεκουραστούν, 

να ζεσταθούν. Μόνο ένας στάβλος. 
Μέσα στο στάβλο αυτό γέννησε η Παναγία μας το Χρι-

στό. Τον τύλιξε ζεστά και τον έβαλε στη φάτνη. Εκεί τα 
ζώα τον ζέσταιναν με το χνώτο τους. 

 Τόσο ήσυχα και αθόρυβα γεννήθηκε ο Βασιλιάς όλου 
του κόσμου. 

Ολη η πλάση αρχίζει να γιορτάζει το μεγάλο γεγονός. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Στον ουρανό φαίνεται ένα αστέρι τόσο ξεχωριστό από 
τα άλλα. Το φως και η λάμψη του, παραξένεψαν τους αν-
θρώπους, που μελετούσαν τ’ άστρα. 

-Κάποιος  μεγάλος Βασιλιάς πρέπει να γεννήθηκε, εί-
παν οι τρείς Μάγοι. Και πήραν το δρόμο, ακολουθώντας το 
Άστρο,  γιά να Τον βρούν. 

Περπατούσαν, ρωτούσαν, έψαχναν. 
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Το Άστρο τους οδηγεί πάνω από το σπή-
λαιο της Βηθλεέμ. Κατεβαίνουν από τις κα-
μήλες τους και μπαίνουν μέσα. Βλέπουν την 
Παναγία με το Θείο Βρέφος. Το προσκυ-
νούν και του προσφέρουν τα δώρα τους. 
Χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. 

Ένας Άγγελος εμφανίζεται στους βοσκούς, που ξενυ-
χτούσαν τα πρόβατά τους. 

«Μη φοβάστε. Σας φέρνω μια καλή είδηση, που θα σας 
δώσει μεγάλη χαρά. Απόψε γεννήθηκε ένας νέος Βασιλιάς. 
Μπορείτε μάλιστα να πάτε να τον δείτε. Βρίσκεται στο 
σπήλαιο της Βηθλεέμ. 

∆εν πρόλαβε να τελειώσει ο Άγγελος κι αμέσως φάνη-
καν στον ουρανό κι άλλοι Άγγελοι, που άρχισαν όλοι   μαζί, 
να ψάλλουν ένα υπέροχο ύμνο. 

 

∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία.  

 

Μόλις ἐφυγαν οι Άγγελοι ένας από 
τους βοσκούς είπε: «Ας πάμε λοιπόν στη 
Βηθλεέμ, να δούμε αυτά που μας είπαν οι 
Άγγελοι.» 

Πήγαν στη φάτνη. Βρήκαν την Παναγί-
α, τον Ιωσήφ και το βρέφος και προσκύνη-
σαν με σεβασμό το θείο Παιδί. 
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ΕΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΜΟΥ 

Ολα  απόψε τα παιδιά, 
χριστούλη μου 

 σε καρτερούμε, 
μες στην αγνή μας 

την καρδιά, 
να γεννηθείς, 

για να χαρούμε. 
Σου στρώσαμε ζεστή γωνιά, 

μες στης καρδιάς μας 
το παλάτι 

κι αν κάνει έξω παγωνιά, 
εμείς θα σε ζεστάνουμε 

μ’ αγάπη 

 
Σε περιμένουμε ναρθείς 

και νάσαι πάντοτε μαζί μας. 
Μπορείς εδώ ν’ αναπαυτείς, 

μέσα στη φάτνη 
της ψυχής μας. 

Της πίστης τα θερμά φιλιά, 
θα έχεις ακριβά μας δώρα· 

Έλα μες στη δική μας 
αγκαλιά. 

 
 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Χριστούγεννα η καμπάνα 
χαρμόσυνα χτυπά 

και λέει: 
Χριστός μάς ήρθε 

στον κόσμο που αγαπά. 
Χριστούγεννα! 

Τρεχάτε 
παιδιά στην εκκλησιά, 
να δείτε τον Χριστούλη, 
τη Φάτνη, τη Σπηλιά. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Τρεις Μάγους με τσοπάνους 
κι αγγέλους με φτερά 
το «δόξα εν υψίστοις» 
να ψάλουν με χαρά. 

Μια σκάλα στα ουράνια 
κι εν’ άστρο λαμπερό 

και φως πολύ που κάνει 
τον κόσμο όλο λαμπρό. 

 


