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1. ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

«Σίποτε δεν διορκϊνει ευκολότερα τουσ ανκρϊπουσ όςο θ γνϊςθ του παρελκόν-
τοσ». Πολφβιοσ 203-120 π.X» 
Κάκε χρόνο ηοφμε τθν περίοδο των Χριςτουγζννων, μζρεσ γιορτισ, ξεφαντϊματοσ, 
οικογενειακισ καλπωρισ. Για πολλοφσ ο Χριςτόσ γεννιζται μζςα ςε ςπίτια ηεςτά με 
δϊρα και αγάπθ. Για πολλοφσ άλλουσ όμωσ, ο Χριςτόσ γεννιζται μζςα ςτο κρφο, τθν 
φτϊχια, τθν εγκατάλειψθ και τον κατατρεγμό. Σο πανάρχαιο μινυμα του κεοφ 
Ήλιου και του Χριςτοφ ζχει ξεχαςτεί και εγκαταλειφκεί. Θα αναρωτιζται βζβαια 
κανείσ γιατί αναφζρεται ο Θεόσ Ήλιοσ ; 
Θα αντιςτρζψουμε το ερϊτθμα λζγοντάσ : γιατί άραγε εορτάηουμε τα Χριςτοφγεννα 
τον Δεκζμβριο; 
Για να μπορζςουμε να απαντιςουμε ςε αυτά τα δφο ερωτιματα κα πρζπει να 
επιςτρζψουμε ςτθν εποχι του πρωτόγονου ανκρϊπου. Εκείνθ τθν εποχι που ο 
άνκρωποσ ενταγμζνοσ μζςα ςτο οικοςφςτθμα, αντλοφςε, όπωσ ιταν φυςικό, τα 
απαραίτθτα για τθν διαβίωςθ του από τθν μθτζρα γθ. υγχρόνωσ όμωσ, είχε να 
αντιμετωπίςει τα αδυςϊπθτα φυςικά φαινόμενα τα οποία μερικζσ φορζσ κάκε άλλο 
παρά ευνοϊκά ιταν για τθν διαβίωςθ του. Αιςκανόμενοσ ο Άνκρωποσ μικρόσ απζ-
ναντι ςτθ δφναμθ τθσ φφςθσ τθν κεοποίθςε. Θεοποίθςε τθν ομορφιά τθσ, τθ γονιμό-
τθτά τθσ, τθ κάλαςςα, τον ουρανό, τον ιλιο και κάκε τι που δεν μποροφςε να 
εξθγιςει. Η κεοποίθςθ του Ήλιου και τθσ ελινθσ δεν ιταν παράδοξο, αν αναλογι-
ςτοφμε ότι εκτόσ από το φόβο και το δζοσ που προκαλοφςε θ περιοδικι εναλλαγι 
θμζρασ και νφκτασ, οι διάφορεσ περίοδοι του θλιακοφ κφκλου ςθματοδοτοφςαν και 
τθν εναλλαγι των εποχϊν του ζτουσ. Αυτζσ κακόριηαν τθ διαμόρφωςθ τθσ καλλιερ-
γιςιμθσ ηωισ, αλλά και τον τρόπο επιβίωςθσ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν.  



Ήταν λοιπόν φυςικι ςυνζπεια ο βαςιλιάσ Ήλιοσ να αποτελζςει τθν πρϊτθ κεότθτα 
που ζλκυςε διαιςκθτικά θ ανκρϊπινθ λογικι. Μετά τθν ςχεδόν απλοϊκι αυτι αρχι 
θ κρθςκεία του Ήλιου ζφκαςε ςτισ μεγαλφτερεσ ειδωλολατρικζσ κρθςκείεσ τθσ 
ανκρωπότθτασ και πολλοί κεοί των μεταγενζςτερων εποχϊν ιταν προςωποποίθςθ 
του Ήλιου. Ο Ήλιοσ ςτθν αρχαία ελλθνικι μυκολογία ιταν γιόσ του Σιτάνα 
Τπερίωνοσ, γιόσ του Ουρανοφ και τθσ Γαίασ, ενϊ είχε κοινά γνωρίςματα με τουσ 
θλιακοφσ κεοφσ των άλλων λαϊν, Αρίων και μθ Αρίων, όπωσ ο Αχοφρα Μάηδα των 
Ινδϊν, ο Οντίν των κανδιναβϊν, ο Βαάλ των Αςςυρίων, ο Ρά και ο Φκά των 
Αιγυπτίων, ο Διόνυςοσ, ο Άδωνισ, ο Δίασ για τουσ Ζλλθνεσ κλπ. τισ θλιοκεντρικζσ 
αυτζσ κρθςκείεσ επιβλικθκε θ λατρεία και ο πανθγυρικόσ εορταςμόσ του κεοφ 
Ήλιου. ε εκείνεσ ακριβϊσ τισ περιόδουσ ςυνζπιπταν τα τζςςερα χαρακτθριςτικά 
ςθμεία τθσ ετιςιασ φαινομενικισ τροχιάσ γφρω από τθ γθ, δθλαδι τισ δφο 
Ιςθμερίεσ και τα δφο Ηλιοςτάςια. Όλοι οι ανατολικοί λαοί, οι Ζλλθνεσ, αλλά και οι 
περιςςότεροι Ευρωπαίοι λαοί ιδθ από τουσ αρχαϊκοφσ χρόνουσ γιόρταηαν τα 
θλιοςτάςια. Σα ςυνδφαηαν με ζκιμα τα οποία, παρόλο που ζχουν προςαρμοςτεί ςτθ 
Χριςτιανικι κρθςκεία, ζχουν ωσ κοινι προζλευςθ τουσ τθν πανάρχαια λατρεία του 
κεοφ Ήλιου. Με ιδιαίτερθ λαμπρότθτα οι Ευρωπαίοι γιορτάηουν τθ γζννθςθ του 
Ήλιου, δθλαδι το χειμερινό θλιοςτάςιο ςτισ 22/12, θμερομθνία που ςθματοδο-
τοφςε τθν αρχι του χειμϊνα και το ςταδιακό ανζβαςμα τθσ θμζρασ, δθλαδι τθ νίκθ 
του φωτόσ ζναντι του ςκότουσ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ τιμοφςαν το Διόνυςο από τθν 8θ 
ζωσ τθν 11θ θμζρα ςτθν Ακινα και ςτουσ γφρω Διμουσ. Σελοφνταν τα Μικρά 
Διονφςια με αναπαραςτάςεισ διαφόρων μφκων που αφοροφςαν τον Διόνυςο, Θεόσ 
που γεννικθκε, κανατϊκθκε και κομματιάςτθκε από τουσ Σιτάνεσ, αλλά επζςτρεψε 
ςτθν ηωι με τθν βοικεια τθσ γιαγιάσ του τθσ Ρζασ. Άλλθ γιορτι ιταν τα Αλϊα, οι 
ευχαριςτιριεσ εορτζσ για τθν καλι ςοδειά προσ τθν κεά Διμθτρα των Αλωνιϊν που 
λάμβαναν χϊρα τθν νφχτα τθσ 26θσ Δεκεμβρίου. Οι Ρωμαίοι γιόρταηαν τα ατουρ-
νάλια και τα Μπρουμάλια θμζρα γεννιςεωσ του Αιττθτου Ήλιου. Ο εορταςμόσ των 
Χριςτουγζννων ςτο χειμερινό θλιοςτάςιο είχε ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα για τθν 
κατοπινι κακιζρωςθ τουσ. υνζπιπτε με τθν μεγάλθ ειδωλολατρικι γιορτι των 
ατουρναλίων προσ τιμιν του κεοφ Κρόνου, αλλά και τθν γζννθςθ του Μίκρα του 
Αιττθτου Ήλιου, κακϊσ και με τα Μπρουμάλια. Αυτζσ τισ εορτζσ που ο Χριςτιανι-
ςμόσ ικελε να τισ εξαφανίςει. υνεπϊσ με τθν γενικότερθ κακιζρωςθ των γενε-
κλίων του Χριςτοφ τθν 25θ/12 από τον θγεμόνα των Φράγκων Αυτοκράτορα τθσ 
Αγίασ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ Καρλομάγνο το 800 μ.Χ, οι Χριςτιανοί παρομοίαηαν 
και προςωποποιοφςαν τον Ιθςοφ με τον Ήλιο. Δθλαδι ο Χριςτόσ ιταν γιϋ αυτόυσ ο 
πνευματικόσ ιλιοσ τθσ δικαιοςφνθσ. Όλα τα Χριςτουγεννιάτικα ικθ και ζκιμα εκτόσ 
από τον ςτολιςμό τθσ φάτνθσ ζχουν ειδωλολατρικζσ και παγανιςτικζσ ρίηεσ. Σελικά 
όμωσ, τα παγανιςτικά ζκιμα αφομοιϊκθκαν και μεταπλάςτθκαν από τον Χριςτια-
νιςμό. Σο ζκιμο του κοφτςουρου ι χριςτόξυλου, το οποίο ακόμθ και ςτισ μζρεσ μασ 
τοποκετείται και μζνει αναμμζνο όλθ τθ νφχτα τθσ παραμονισ τθσ 25θσ/12 και όλο 
το δωδεκαιμερο, ζχει ειδωλολατρικζσ και παγανιςτικζσ ρίηεσ, αφοφ ςτθν ςυνζχεια 
οι πιςτοί ςκορποφν τθν ςτάχτθ ςτα χωράφια και ςιτθρά για ευλογία. Σο χριςτου-
γεννιάτικο δζντρο ζχει ειδωλολατρικι και παγανιςτικι ρίηα διότι οι Ρωμαίοι κατά 
τθν γιορτι των ατουρναλίων αρχικϊσ ςτόλιηαν με κομμάτια μετάλλου τα δζντρα 
και εν ςυνεχεία με φροφτα, καρποφσ και κεριά. Αυτό το ζκιμο μζςω τθσ ευρωπαϊκισ 
παράδοςθσ μεταφζρκθκε ζωσ τισ μζρεσ μασ και αυτοί που το ανζδειξαν ιταν οι 
βαρβαρικοί λαοί οι οποίοι ςτισ 24/12, ςτθν γιορτι του Αδάμ και τθσ Εφασ, ςτόλιηαν 



ζνα ζλατο μζςα ςτο ςπίτι. Σο κόψιμο τθσ βαςιλόπιτασ αποτελεί εξζλιξθ του αρχαίου 
ελλθνικοφ εκίμου του εορταςτικοφ του άρτου, τον οποίο οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 
πρόςφεραν ςτουσ κεοφσ ςε μεγάλεσ αγροτικζσ γιορτζσ, όπωσ τα Θαλφςια και τα 
Θεςμοφόρια. Άλλθ γιορτι είναι τα Ραγκουτςάρια, θ οποία εορτάηεται με μεγαλο-
πρζπεια ςε περιοχζσ, όπωσ θ Καςτοριά ςτισ 6-8 Ιανουαρίου. Πρόκειται για εορτα-
ςτικζσ εκδθλϊςεισ του καρναβαλιοφ, οι τελευταίεσ του Δωδεκαιμερου που ςυμπί-
πτουν χρονικά με τισ γιορτζσ τθσ διονυςιακισ λατρείασ. Οι άνκρωποι μεταμφιζ-
ηονται ςε ηϊα -ελάφια, καμιλεσ, αγελάδεσ- ι οι άνδρεσ ντφνονται γυναίκεσ και το 
αντίςτροφο. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ζτςι ξορκίηουν καλφτερα τα κακά πνεφματα, 
δθλαδι τουσ καλικάντηαρουσ, ϊςτε τα χωράφια τουσ να ζχουν πλοφςια ςοδειά τθν 
επόμενθ χρονιά. Σα Μικρά Διονφςια, τα ατουρνάλια, ι τα Χριςτοφγεννα ι αντί-
ςτοιχα ο Θεόσ Ήλιοσ ι ο Χριςτόσ αποτελοφςαν και κα αποτελοφν για τον άνκρωπο 
τθν ελπίδα για το αφριο και τθν ελπίδα τθσ δικαιοςφνθσ. τισ μζρεσ μασ που θ 
επζμβαςθ του ανκρϊπου ςτο περιβάλλον ζχει επιφζρει ολζκριεσ ςυνζπειεσ, θ 
διαπροςωπικι επικοινωνία κακίςταται ιδιαίτερα δφςκολθ και θ εξαςφάλιςθ των 
αναγκαίων για τθν επιβίωςθ κακθμερινόσ αγϊνασ, αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ θ 
κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ μασ και τθσ αναγκαιότθτασ τθσ ςυνεργαςίασ και 
τθσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ για τθν επιβίωςθ. 
 
2. ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ - ΗΛΙΟΣ 
 
Δεκζμβριοσ... Ο μινασ των γιορτϊν, ο μινασ των Χριςτουγζννων. Όμωσ, τι 
γιορτάηουμε τα Χριςτοφγεννα; φμφωνα με τθν χριςτιανικι παράδοςθ, γιορτάηουμε 
τθν γζννθςθ του Ιθςοφ Χριςτοφ. Γεννικθκε ςτισ 25 Δεκεμβρίου, από τθν Παρκζνο 
Μαρία, ς' ζνα ςπιλαιο τθσ Βθκλεζμ. Ο παγανιςτικόσ κόςμοσ κατά τθν αρχαιότθτα 
γιόρταηε τθν ίδια μζρα, ςτισ 25 Δεκεμβρίου, τθν γζννθςθ του Μίκρα, ο οποίοσ 
επίςθσ είχε γεννθκεί από μια παρκζνο, μζςα ςε μια ςπθλιά. Επίςθσ, θ μζρα αυτι 
κεωρείτο γενζκλια μζρα για τον Όςιρθ, τον Ώρο, τον Διόνυςο, τον Άδωνθ, τον Δία 
και τον Jupiter, τον Tammuz, τον Ηρακλι και για όλουσ τουσ θλιακοφσ θμίκεουσ. 
Είναι τυχαία ςφμπτωςθ ; Όχι βζβαια. Σότε, τι ςυμβαίνει; φμφωνα με ερευνθτζσ 
κρθςκειολόγουσ, το 325 που κεο-ποιικθκε ο Ιθςοφσ ςτθν φνοδο τθσ Νίκαιασ, 
ορίςτθκε θ γζννθςι του ςτισ 25 Δεκεμβρίου, όπωσ ακριβϊσ εορταηόταν μζχρι τότε θ 
γζννθςθ του Μίκρα από τουσ παγανιςτζσ. Γιατί αυτό ; Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι 
τότε ιταν μια ταραγμζνθ εποχι και οι ςυγκροφςεισ μεταξφ χριςτιανϊν και εκνικϊν 
είχαν φτάςει ςτο αποκορφφωμά τουσ. Ο αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ ζγινε χριςτι-
ανόσ και όριςε τθν χριςτιανικι κρθςκεία ωσ τθν επίςθμθ κρθςκεία τθσ Ρωμαϊκισ 
Αυτοκρατορίασ. Όμωσ, τι μποροφςε να κάνει με τόςουσ εκνικοφσ που αντιδροφςαν; 
Για να περάςει πιο εφκολα θ νζα κρθςκεία ςτον παγανιςτικό κόςμο, κα ζπρεπε να 
δανειςτεί παγανιςτικά ςτοιχεία και να δϊςει τθν αίςκθςθ ςτουσ ανκρϊπουσ ότι θ 
παλιά πίςτθ και οι παλιζσ δοξαςίεσ δεν είχαν πεκάνει αλλά ςυνζχιηαν να ηουν μζςα 
ςτον Χριςτιανιςμό. Ζπρεπε να δϊςει τθν αίςκθςθ ότι θ νζα κρθςκεία εξζφραηε το 
κρθςκευτικό πνεφμα τθσ αρχαιότθτασ. Ζτςι, κάποια από τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν 
και τθν γζννθςθ του Χριςτοφ. Σο 336 ορίςτθκαν τα Χριςτοφγεννα ςτισ 25 
Δεκεμβρίου, ο Χριςτόσ ζγινε ζνασ νζοσ Θεόσ - ιλιοσ, όπωσ ιταν ςτθν αρχαιότθτα ο 
Μίκρασ και θ νζα κρθςκεία, ο Χριςτιανιςμόσ, διαμορφϊκθκε ςαν ζνα ςυμπίλθμα, 
φζροντασ τόςο παγανιςτικά όςο και ιουδαϊκά ςτοιχεία, κακϊσ προζρχεται από τον 
ιουδαϊκό κόςμο και για τθν διαμόρφωςθ τθσ κρθςκείασ αυτισ ζπαιξαν ςθμαντικό 



ρόλο οι απόςτολοι και κυρίωσ, ο Απόςτολοσ Παφλοσ. Όμωσ, γιατί είχε τόςθ ςθμαςία 
να οριςτεί ο Χριςτόσ ωσ Θεόσ - ιλιοσ και γιατί ανζκακεν οι άνκρωποι γιόρταηαν και 
τιμοφςαν τον Θεό - ιλιο ι μάλλον ςωςτότερα, τον ιλιο ωσ Θεό ; φμφωνα με τον 
Ζντουαρντ Κάρπεντερ, ςυγγραφζα του βιβλίου «Παγανιςμόσ και Χριςτιανικι 
Θρθςκεία», ανζκακεν οι άνκρωποι εξζφραηαν το κρθςκευτικό τουσ ςυναίςκθμα για 
τθν κίνθςθ του ιλιου και των πλανθτϊν και για τθν εναλλαγι των εποχϊν. Με άλλα 
λόγια, οι άνκρωποι κεοποιοφςαν τον ιλιο, ο ιλιοσ γινόταν ζνασ μεγάλοσ Θεόσ. Και 
αυτό είναι κάτι που το παρατθροφμε ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ, από τουσ προϊςτορικοφσ 
χρόνουσ μζχρι και ςιμερα. Η αρχαία Αίγυπτοσ είχε τον δικό τθσ Θεό του ιλιου, τον 
περίφθμο Ρα. τθν πρϊιμθ ελλθνικι μυκολογία, ο Ήλιοσ ιταν προςωποποιθμζνοσ 
ωσ κεότθτα, τον οποίο ο Όμθροσ αντιςτοιχεί ςτον θλιακό Σιτάνα Τπερίωνα. Άλλεσ 
πθγζσ αναφζρουν πωσ ο Ήλιοσ είναι γιοσ του Τπερίωνα από τθν αδελφι του Θεία. Ο 
Ήλιοσ οδθγοφςε το πφρινο άρμα του ςτον ουρανό. Είχε δφο αδελφζσ, τθν Θεά του 
φεγγαριοφ ελινθ και τθν Θεά τθσ αυγισ Ηϊ. Πολλοί πιςτεφουν πωσ ο Απόλλων 
ζγινε ο Ολφμπιοσ "θλιακόσ κεόσ", αλλά θ κεωρία αυτι βαςίηεται κυρίωσ ςε 
υποκζςεισ. Ο αντίςτοιχοσ του Ηλίου ςτθν Ρωμαϊκι μυκολογία είναι ο ολ. Όςο για 
τον Μίκρα, ιταν ο κεντρικόσ Θεόσ του Μικραϊςμοφ, μιασ ςυγκριτικισ ελλθνιςτικισ 
και ρωμαϊκισ μυςτθριακισ λατρείασ, θ οποία αναπτφχκθκε ςτθν ανατολικι 
Μεςόγειο κατά τον 2ο και 1ο αιϊνα ΠΚΧ. Ήταν περςικόσ Θεόσ του φωτόσ και τθσ 
ςοφίασ και θ προζλευςι του ανάγεται ςε μια αρχαιότερθ βεδικι κεότθτα. Μετά τθν 
κατάλθψθ τθσ Αςςυρίασ τον 7ο αιϊνα ΠΚΧ και τθσ Βαβυλωνίασ τον 6ο αιϊνα ΠΚΧ, ο 
Μίκρασ ταυτίςτθκε με τον κεό του Ήλιου και θ λατρεία του Ήλιου αποδιδόταν 
πλζον ςε εκείνον. φμφωνα με τθν μυκολογία, ιταν γεννθμζνοσ ςτισ 25 Δεκεμ-
βρίου, μια θμερομθνία πολφ κοντινι ςτο χειμερινό θλιοςτάςιο. Σζλοσ, ςτον 
χριςτιανικό κόςμο, ζχουμε τον Ιθςοφ Χριςτό, που γιορτάηεται θ γζννθςι του ςτισ 25 
Δεκεμβρίου επίςθσ, ζνασ ςφγχρονοσ πλζον Θεόσ - ιλιοσ. Όμωσ, γιατί οι άνκρωποι 
γιόρταηαν ανζκακεν τθν γζννθςθ του όποιου Θεοφ - ιλιου ςτισ 25 Δεκεμβρίου; Δεν 
πρζπει να ξεχνάμε ότι θ θμερομθνία αυτι βρίςκεται πολφ κοντά ςτο χειμερινό 
θλιοςτάςιο. Όπωσ επίςθσ δεν πρζπει να ξεχνάμε τι είναι το χειμερινό θλιοςτάςιο. 
το χειμερινό θλιοςτάςιο, το βόρειο θμιςφαίριο τθσ γθσ ςτισ 21 Δεκεμβρίου (ι το 
νότιο θμιςφαίριο αντίςτοιχα ςτισ 21 Ιουνίου) βρίςκεται ςτο πιο μακρινό του ςθμείο 
από τον ιλιο, ζχουμε τθν μεγαλφτερθ νφχτα του χρόνου και τθν αρχι του χειμϊνα. 
Όμωσ, απ' αυτι τθν κομβικι ςτιγμι κι ζπειτα, το βόρειο θμιςφαίριο τθσ γθσ ςτισ 21 
Δεκεμβρίου (ι το νότιο θμιςφαίριο αντίςτοιχα ςτισ 21 Ιουνίου) αρχίηει και πάλι να 
πλθςιάηει ςιγά - ςιγά προσ τον ιλιο, ο ιλιοσ αρχίηει λεπτό το λεπτό να κερδίηει το 
χαμζνο του ζδαφοσ, αρχίηει να δυναμϊνει και να κατακτά όλο και περιςςότερο 
κάκε μζρα, το φωσ δειλά - δειλά επεκτείνεται για να κερδίςει τθ μάχθ του με τθν 
νυχτιά και τθν ςκοτεινιά. Αν το φκινόπωρο ςυμβολίηει τον κάνατο, κακϊσ όλα 
φκίνουν, μαραίνονται, θ μζρα ςβινει ςταδιακά μζςα ςτθ νφχτα και ο ιλιοσ 
εμφανίηεται για λίγεσ μόνο ϊρεσ κάκε θμζρα, το χειμερινό θλιοςτάςιο ςυμβολίηει 
τθν αναγζννθςθ και ενδυνάμωςθ του ιλιου. Κςωσ για μασ δεν ζχουν όλα αυτά 
ςιμερα και τόςο μεγάλθ ςθμαςία. Όμωσ, για φανταςτείτε τουσ πρωτόγονουσ 
ανκρϊπουσ, τουσ ανκρϊπουσ τθσ προϊςτορικισ εποχισ, που θ ηωι και οι καλ-
λιζργειζσ τουσ εξαρτιόνταν άμεςα από τθν ηωογόνο παρουςία και δφναμθ του 
ιλιου! Φανταςτείτε πωσ κα ζνιωκαν βλζποντασ τον ιλιο να τουσ εγκαταλείπει 
ςταδιακά από το τζλοσ επτεμβρίου και πόςθ χαρά κα ζνιωκαν κακϊσ κ' αντι-
λαμβάνονταν ότι ο ιλιοσ γυρίηει ξανά κοντά τουσ από τα τζλθ Δεκεμβρίου!  



Η λατρεία και θ κεοποίθςθ του ιλιου κακϊσ και οι γιορτζσ του χειμερινοφ θλιο-
ςταςίου, μεταξφ των οποίων και τα Χριςτοφγεννα, ζχουν αρχζγονθ αξία και 
ςθμαςία για τουσ ανκρϊπουσ. Όλοι οι πολιτιςμοί είχαν κακιερϊςει γιορτζσ για αυτι 
τθν θμερομθνία, κακϊσ πίςτευαν πωσ είναι θ μζρα τθσ ανάςταςθσ του θλιακοφ 
κεοφ. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και μζχρι ςιμερα οι άνκρωποι γιορτάηουν αυτζσ 
τισ μζρεσ, κάκε άνκρωποσ με τον δικό του τρόπο κι άςχετα με το αν είναι κρθςκευό-
μενοσ/θ ι όχι. Οι μζρεσ αυτζσ ζχουν τθν ζννοια μιασ αρχζγονθσ γιορτισ για τθν ίδια 
τθν ανκρωπότθτα, μιασ γιορτισ που χάνεται ςτα βάκθ τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ και 
ςτο ςυλλογικό μασ αςυνείδθτο. Μιασ γιορτισ για τον ηωοδότθ ιλιο, τον άρχοντα 
του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ. Όλοι οι άνκρωποι νιϊκουν τθν ανάγκθ να χαροφν 
αυτζσ τισ μζρεσ. Αυτζσ οι μζρεσ είναι μζρεσ χαράσ και ςυγκίνθςθσ για ολόκλθρθ τθν 
ανκρωπότθτα, μιασ χαράσ που χάνεται ςτα βάκθ τθσ προϊςτορίασ, όταν οι άνκ-
ρωποι εκείνθσ τθσ μακρινισ εποχισ, οι πρόγονοι του ανκρϊπινου γζνουσ, ζβλεπαν 
τον ιλιο να δυναμϊνει ςταδιακά και να γυρίηει κοντά τουσ κριαμβευτισ. Σον ιλιο, 
που για κείνουσ ιταν θ ίδια τουσ θ ηωι ! Για πάρα πολλοφσ, τα Χριςτοφγεννα είναι θ 
αγαπθμζνθ τουσ γιορτι. Ό,τι αξίηει μζςα ςτον βαρφ και ςκοτεινό χειμϊνα!  
Σα πολφχρωμα φϊτα τθσ γιορτισ δίνουν λάμψθ και ελπίδα ςτθν βαριά και μακριά 
νφχτα. Ο Θεόσ - ιλιοσ επιςτρζφει, είναι εδϊ ! Κατακτά τθν θμζρα και μασ κερδίηει 
με τθν δφναμθ και τθν λάμψθ του. Τμνιςτε τον Δθμιουργό τισ ηωισ με αρχζγονουσ 
φμνουσ λατρείασ ι με φμνουσ χριςτιανικοφσ !  
Όπωσ νιϊκει, ό,τι πιςτεφει και όπωσ αγαπά ο κάκε άνκρωποσ επάνω ςτθν γθ.  
 

 

 
  
 


