
 
Κάλαντα  Χορωδία 
 
 
Θέλουμε να αφιερώσουμε τη σημερινή μας γιορτή στα παιδιά, 
στα παιδιά όλου του κόσμου, στα πεινασμένα παιδιά, στα 
παιδιά που τα σημάδεψε ο πόλεμος. Στα όπου γης 
προσφυγόπουλα, που αφήνουνε, αναγκασμένα από τη βία του 
πολέμου, τα σπίτια τους, τα παιχνίδια τους, τη χαρά τους και 
υποχρεώνονται να ζουν μοναχά με αναμνήσεις. Αναμνήσεις 
που πληγώνουν και πονάνε αβάσταχτα. 
Μαυράκια, κίτρινα ή λευκά έχουν μέσα τους την ίδια καρδιά. 
Ίδιος ο πόνος, ίδια τα όνειρα και οι επιθυμίες τους για ένα 
κόσμο καλύτερο. 
Ένα κόσμο που θα κυβερνάει η ΕΙΡΗΝΗ. 
 

Τ' όνομά σου : Ε ι ρ ή ν η στα κλωνάρια του δάσους.  

Τ' όνομά σου : Ε ι ρ ή ν η στους δρόμους των πόλεων  

Τ' όνομά σου : Ε ι ρ ή ν η στις ρότες των πλοίων  

 

Γιάννης Χαρούλης «Για τα παιδιά του κόσμου» Video 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο της Γέννησης Κεφ. Β΄1, 4-14 

Εκείνο τον καιρό εκδόθηκε διάταγμα από τον Καίσαρα 

Αύγουστο να εγγραφούν στους δημόσιους καταλόγους όλοι οι 

κάτοικοι των περιοχών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Και 

πήγαιναν όλοι να απογραφούν στον τόπο καταγωγής τους. 

Πήγε και ο Ιωσήφ να απογραφεί μαζί με τη Μαρία στη 

Βηθλεέμ της Γαλιλαίας. Συνέβη όμως , όταν ήταν εκεί,  να 

συμπληρωθούν οι ημέρες για να γεννήσει η Μαρία. Και 

γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο και τον τύλιξε με τα 

σπάργανα και τον έβαλε στη φάτνη των ζώων, γιατί μη 

βρίσκοντας μέρος να μείνουν λόγω της κοσμοσυρροής, 

έμειναν στο στάβλο ενός πανδοχείου. 

Και ήταν μερικοί βοσκοί στην περιοχή, που έμεναν στους 

αγρούς και φύλαγαν τα κοπάδια τους τη νύχτα μένοντας 

άγρυπνοι. Και ιδού άγγελος Κυρίου παρουσιάσθηκε ξαφνικά 

μπροστά τους  και ένα λαμπρό φως τους τύλιξε. Και 

φοβήθηκαν πολύ. Και τους είπε ο άγγελος. «Μη φοβάσθε. Σας 

αναγγέλλω  χαρμόσυνη είδηση που θα δώσει μεγάλη χαρά σε 

εσάς και όλο το λαό. Διότι εγεννήθη σήμερα για σας ο 

Σωτήρας, ο Χριστός, στην πόλη του Δαυίδ. Και αυτό θα είναι 

το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο σε μια 

φάτνη.» Και ξαφνικά εμφανίστηκε πλήθος αγγέλων από τον 

ουρανό που δόξαζαν τον Θεό και έλεγαν¨ «Δόξα εν υψίστοις 

Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία 

“Once Upon a December”   Χορωδία 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΥΧΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ (Γ. Δροσίνης) 

Την Άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια 

Και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους τα άδολα βόδια 

 

Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα σταυροκοπιέται 

Και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τ’ απόβαθα Χριστός γεννιέται. 

 

Την Άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη κάποιοι ποιμένες 

Ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες στη γη σταλμένες. 

 

Και ακούοντας τα Ωσαννά απ’ αγγέλων στόματα στον σκόρπιο 

αέρα 

Τα διαλαλούν σε χειμαδιά λιοφώτιστα με τη φλογέρα. 

 

Την Άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη-ποιος δεν το ξέρει- 

Των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει το αστέρι. 

 

Κι όποιος το βρει μες στ’ άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το 

χάσει,  

Σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει. 

 

 

«Άγια Νύχτα»      Χορωδία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Βρισκόμαστε λίγο πριν από την Άγια Ημέρα των 
Χριστουγέννων και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη εορτή της 
Γέννησης του Θεανθρώπου. Όλος ο κόσμος θα ντυθεί γιορτινά, 
φωτάκια θα λαμπυρίζουν σε όλες τις γειτονιές, 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες από παιδικές φωνές θα γεμίσουν 
τον ουρανό και ματάκια μικρών παιδιών θα περιμένουν με 
αγωνία και ανυπομονησία τα δώρα του Άι-Βασίλη. Όλα αυτά 
είναι ευχάριστα και μας βοηθούν να νιώσουμε διαφορετικά, 
να ξεφύγουμε από την ανιαρή καθημερινότητα και να 
βρεθούμε πιο κοντά στους δικούς μας ανθρώπους. 

Το πραγματικό όμως νόημα των Χριστουγέννων δεν βρίσκεται 
εδώ, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο 
μεγαλειώδες. Ο Χριστός παίρνει την ανθρώπινη φύση, και 
γεννιέται στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, Από τη  φτωχική 
φάτνη, αναβλύζει το μήνυμα της αγάπης, της προσφοράς και 
της συμπόνιας γιατί τα Χριστούγεννα συμβολίζουν το θρίαμβο 
της έμπρακτης και ανιδιοτελούς αλληλεγγύης, τη νίκη της 
παλλόμενης καρδιάς πάνω στον ψυχρό, ορθολογιστικό νου. 

Σήμερα, πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια μετά, το λαμπρό 
αστέρι της Άγιας Νύχτας μάς οδηγεί στον ίδιο πάντοτε δρόμο, 
μας καλεί να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία: να ανοίξουμε 
την καρδιά μας στο συνάνθρωπο, στον οποιοδήποτε 
συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από καταγωγή, εθνικότητα, 
κοινωνική θέση ή οικονομική κατάσταση, να σταθούμε ο ένας 
δίπλα στον άλλο, δίχως όρους, να νιώσουμε και να 
πραγματώσουμε την « ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία ». Κι όταν πάει 
βαθύτερα η αγάπη, εξαφανίζεται ο φόβος.  Η αγάπη είναι το 
φως, ο φόβος είναι το σκοτάδι. 
Μόνον έτσι τα Χριστούγεννα βρίσκουν το πραγματικό τους 
νόημα. Κι αυτό το νόημα το έχουμε τόσο ανάγκη σε μια εποχή 
που αποδυναμώνει τις πραγματικές δυνάμεις του κόσμου, την 
αγάπη και τη συμπόνια προς τον πλησίον. 
 Καλά Χριστούγεννα! 
 

“Hallelujah”  Χορωδία 
 
 

 

 

 

 



ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ 
 
Αν μπορούσες να ακουστείς 
θα σου έδινα την ψυχή μου 
να την πας ως την άκρη του κόσμου. 
 
Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα 
αναμμένα για τα Χριστούγεννα στο τζάκι του Νέγρου 
ή του Έλληνα χωρικού.  
Να την κάνεις ανθισμένη μηλιά 
στα παράθυρα των φυλακισμένων.  
Εγώ μπορεί να μην υπάρχω ως αύριο. 
 
Αν μπορούσες να ακουστείς 
θα σου έδινα την ψυχή μου 
να την κάνεις τις νύχτες ορατές νότες, έγχρωμες στον αέρα του 
κόσμου. 
Να την κάνεις αγάπη. 

 
 
Ο Ύμνος της Αγάπης      Video   El Greco ~ Zbigniew Preisner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η «μικρή ειρήνη στο μεγάλο πόλεμο» 

 
Το 1914, οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης ήρθαν αντιμέτωπες 
στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν περισσότερες πρώτες 
ύλες για τις βιομηχανίες τους και νέες αγορές. Οι μεγαλύτερες 
και ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, 
Γερμανία, Αυστρία) ενεπλάκησαν στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, 
με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους 
ή να τραυματισθούν σοβαρά.  
Τα γεγονότα των Χριστουγέννων εκείνης της χρονιάς που 
άρχισε ο πόλεμος εξακολουθούν να συγκινούν και να 
μαγεύουν σαν παραμύθι: Πάνω από ένα εκατομμύριο 
στρατιώτες της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της 
Μεγάλης Βρετανίας αψήφησαν τις εντολές των ανωτέρων τους 
(«έγκλημα» που τιμωρείται με θάνατο σε καιρό πολέμου), 
βγήκαν από τα χαρακώματα ευχόμενοι ο ένας στον άλλο 
«Καλά Χριστούγεννα» και έπαιξαν ποδόσφαιρο στην πιο 
αυθόρμητη ανακωχή της παγκόσμιας Ιστορίας. Η εκεχειρία 
των Χριστουγέννων του 1914 επεκτάθηκε κατά μήκος των800 
χιλιομέτρων του Δυτικού Μετώπου, όπου στρατοπέδευαν 
περισσότεροι από ένα εκατομμύριο στρατιώτες και μάς δίνει 
μια ματιά του κόσμου όπως θα θέλαμε να είναι. Είναι σαν ν’ 
ακούμε ότι οι πιο βαθιές μας επιθυμίες είναι πραγματικά 
αληθινές. Ο κόσμος θα μπορούσε πράγματι να είναι 
διαφορετικός. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα του Φράνσις: μια μαρτυρία 
  
 «Το όνομά μου είναι Φράνσις Τόλιβερ και κατάγομαι από το 
Λίβερπουλ. Ήταν Χριστούγεννα στα χαρακώματα και η 
παγωνιά κρεμόταν τόσο πικρά. Τα παγωμένα λιβάδια της 
Γαλλίας ήταν ακίνητα, δεν τραγουδιόταν κανένα 
χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Οι οικογένειές μας πίσω στην 
Αγγλία έπιναν στην υγειά μας εκείνη τη μέρα. 
  
Ήμουνα ξαπλωμένος με ένα φίλο  πάνω στην κρύα και 
βραχώδη γη, όταν πέρα από τις γραμμές της μάχης ήρθε ένας 
παράξενος ήχος. Λέω “Ει, ακούστε, παιδιά!” Κάθε στρατιώτης 
τεντώθηκε ν’ ακούσει, ενώ μια νεαρή γερμανική φωνή 
τραγουδούσε καθαρά. 
  
“Τραγουδάει πολύ ωραία, μου λέει ο φίλος μου. Σύντομα, μια 
μια οι γερμανικές φωνές ενώθηκαν σε αρμονία. Τα κανόνια 
ήταν σιωπηλά, δεν κινούνταν τα σύννεφα αερίων, καθώς τα 
Χριστούγεννα μας καθυστερούσαν από τον πόλεμο. 
  
Μόλις τέλειωσαν, μια ευλαβής παύση πέρασε. “Ο Θεός να σας 
έχει καλά, κύριοι”, πετάχτηκαν κάτι παιδιά από το Κεντ. Το 
επόμενο που τραγούδησαν ήταν το Stille Nacht, “Αυτό είναι το 
Άγια Νύχτα”, είπα, και σύντομα σε δύο γλώσσες το ίδιο 
τραγούδι γέμισε τον ουρανό.   
 
«Κάποιος έρχεται προς εμάς!» φώναξε ο σκοπός της πρώτης 
γραμμής. Όλα τα βλέμματα καρφώθηκαν σε μια μοναχική 
φιγούρα που βάδιζε με κόπο από τη μεριά τους.  Όπως 
γενναία δρασκέλιζε άοπλος, έλαμψε μες στη νύχτα η σημαία 
της εκεχειρίας, σαν άστρο των Χριστουγέννων. Σύντομα, ένας 
ένας από κάθε πλευρά περπάτησαν στην νεκρή ζώνη. Χωρίς 
τουφέκι και χωρίς μαχαίρι συναντηθήκαμε εκεί χέρι με χέρι. 
Μοιραστήκαμε κάποιο κρυμμένο μπράντι και ευχηθήκαμε ο 
ένας στον άλλο. Και εκεί απάνω ξεκίνησε κι ένα παιχνίδι 
ποδοσφαίρου. Σ΄ αυτό τον αγώνα αντιμέτωποι βρέθηκαν οι 
Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί στρατιώτες. Εμφανίστηκε 
μια μπάλα, κανείς δεν ξέρει από πού, και άρχισε να κυλά, 
κανείς δεν ξέρει πώς, ανάμεσα στα χαρακώματα. Το πεδίο της 
μάχης μετατράπηκε σε χώρο παιχνιδιού, οι εχθροί πέταξαν 
στην άκρη τα όπλα τους και άρχισαν να διεκδικούν την 
μπάλα, όλοι με όλους και όλοι εναντίον όλων. 
 



Μετά ανταλλάξαμε σοκολάτες, τσιγάρα και φωτογραφίες από 
την πατρίδα. Ο νεαρός Sanders έπαιξε αρμόνικα και αυτοί 
είχαν ένα βιολί. Τι παράξενη και περίεργη ορχήστρα! 
 
Σύντομα όμως ξημέρωσε και η Γαλλία ήταν πάλι η Γαλλία. Με 
θλιμμένα αντίο ξεκινήσαμε να ξαναπάμε στον πόλεμο. Μια  
ερώτηση στοίχειωνε κάθε καρδιά που έζησε αυτή τη 
θαυματουργή νύχτα: «Ποιανού την οικογένεια έχω 
σημαδεμένη με το όπλο μου;» 
  
Ήταν Χριστούγεννα στα χαρακώματα, όπου η παγωνιά τόσο 
πικρά κρεμόταν. Τα παγωμένα λιβάδια της Γαλλίας 
ζεστάθηκαν καθώς τραγουδιόνταν τραγούδια της ειρήνης. Γιατί 
τα τείχη που κράταγαν μεταξύ μας, είχαν διαλυθεί και είχαν 
φύγει για πάντα. 
  
Το όνομά μου είναι Φράνσις Τόλιβερ και μένω στο Λίβερπουλ. 
Κάθε Χριστούγεννα που έρχονται μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο, θυμάμαι εκείνη τη νύχτα. Το έμαθα καλά το μάθημά 
μου: ότι αυτοί που διαφεντεύουν τον κόσμο δεν θα ‘ναι στους 
νεκρούς και τους σακάτες κι ότι από κάθε μεριά του 
τουφεκιού είμαστε το ίδιο». 
  
 
 
                        ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ 

Απόψε να’ ρθεις κι εσύ. Ετοιμάζω απέραντο δείπνο. 

Έστρωσα το τραπέζι της γης κι άνοιξα τα παράθυρα, 

Τα’ αστέρια πλησιάζοντας ν’ αχτιδίζουν στα πρόσωπα και τα 

χέρια των καλεσμένων μου, να πηδούν στα ποτήρια. 

Έβαλα την ψυχή μου σε σταμνιά πήλινα, σε κανάτια. 

Μυρίζει κέδρο το κρασί, κι είναι σα πασχαλιά το χρώμα του. 

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΔΕΡΦΙΑ. 

 

 Κάλαντα   Χορωδία 


