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ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ Η ΔΩΔΕΚΑΜΕΡΟ
ονομάζεηαι η περίοδος ηων 12 ημερών και νστηών, από ηην
παραμονή ηων Χριζηοσγέννων έως ηο πρωί ζηις 6 Ιανοσαρίοσ.

ΜΕΓΑΛΕ ΓΙΟΡΣΕ
 25/12 Γένννηζη ηου Χπιζηού
 26/12 Σύναξη Θεοηόκου
 27/12 Ππωηοκλήηου Σηέθανου
 29/12 Άγια Νήπια ( 14.000 πεπίπου) που μαπηύπηζαν με
διαηαγή ηου Ηπώδη
 1/1 Πεπιηομή ηου Χπιζηού
 1/1 Μεγάλου Βαζιλείου
 4/1 Σύναξη ηων εβδομήκονηα Αποζηόλων
 6/1 Άγια Θεοθάνεια, η Βάπηιζη ηου Χπιζηού

( ένα αστέρι για κάθε γιορτή + 1 για τη
συμμετοχή)
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ΚΑΛΑΝΣΑ
Kάλανηα-calendae, < λαηινική θράζη (calo Juno novella), δειαδή
«αλαθεξύζζω ηε λέα ζειήλε», κε ηελ νπνία ν αξρηεξέαο ηνπ Καπηηωιίνπ
αλήγγειιε ηε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ κήλα, ηε λενκελία.
Οη calendas ήηαλ νη πξώηεο κέξεο θάζε κελόο ηνπ ξωκαϊθνύ ζειεληαθνύ
εκεξνινγίνπ θαη oη πην ζεκαληηθέο από απηέο ήηαλ νη θαιέλδεο ηνπ
Ιαλνπαξίνπ .
Eπνκέλωο , από ην ιαηηληθό calo( =καλώ) 
calendae dies (=οι πρώηες μέρες ηοσ μήνα) 
καλένδες (ελληνικό δάνειο) 
καλάνδες  κάλανηα

ΦΑΣΝΗ
θάηνη < απχαία ελληνική θάηνη θαη πάζλε (ζθαθίδην γηα ηελ ηξνθή δώωλ)
< πηζαλόλ από ην ξήκα παηένκαη (ηξώω θάηη καδί κε άιινπο)

( ένα αστέρι για κάθε σκέλος της ερώτησης+ 1 για
τη συμμετοχή)
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ΛΙΒΑΝΟ – ΜΤΡΝΑ – ΥΡΤΟ
( 3 αζηέξ+1 ζπκκεηνρήο)
είλαη ηα δώξα πνπ έθεξαλ «νη κάγνη εμ Aλαηνιήο» ζην ζεϊθό βξέθνο.
 Ο ιίβαλνο δήισλε ηε ζετθή ηδηόηεηα ηνπ Ιεζνύ
 Η ζκύξλα ζπκβνιίδεη ηε ζλεηή θύζε ηνπ Ιεζνύ.
 Σν ρξπζάθη, κε ηε ιάκςε ηνπ θαη ηνλ αλαιινίσην ραξαθηήξα ηνπ, είλαη δώξν γηα
βαζηιηθέο γελλήζεηο.
 Ο ιίβαλνο είλαη κηα επώδεο ξεηίλε πνπ από ηνλ ιεπηό θινηό ηνπ δέληξνπ βνπζνπειιία ε
θαξηέξεηνο. Χξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ζπκίακα.
 Eπώδεο ξεηίλε είλαη θαη ε ζκύξλα, πνπ εθθξίλεηαη από ηνλ θινηό ηνπ θπηνύ κύξα ε
θνκκηνθόξνο. H ζκύξλα ρξεζηκνπνηνύληαλ επξύηαηα ζηελ ηαηξηθή, ελώ, όηαλ ν Ιεζνύο
ήηαλ ζηνλ ζηαπξό, ηνύ ρνξεγήζεθε ζκύξλα ωο θαηαπξαϋληηθό ηνπ πόλνπ.
ΣΙ ΑΠΔΓΙΝΑΝ ΣΑ ΓΩΡΑ ΣΩΝ ΜΑΓΩΝ
Σύκθωλα κε ηελ Οξζόδνμε Παξάδνζε, ε Θενηόθνο παξέδωζε ηα Γώξα καδί κε ηα Άγηα
Σπάξγαλα ηνπ Χξηζηνύ, ηελ Τίκηα Έζζήηα θαη ηελ Αγία Ζώλε ηεο ζηελ Δθθιεζία ησλ
Ιεξνζνιύκσλ όπνπ θαη παξέκεηλαλ κέρξη ην έηνο 400 κ.Υ. πεξίπνπ.
Τόηε ν απηνθξάηνξαο Αξθάδηνο ηα κεηέθεξε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Δθεί παξέκεηλαλ κέρξη
ηελ άισζε ηεο πόιεο από ηνπο Φξάγθνπο ην έηνο 1204 κ.Υ.
Με ηελ εθδίωμε ηωλ Σηαπξνθόξωλ επί απηνθξάηνξνο Μηραήι Παιαηνιόγνπ επεζηξάθεζαλ ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε όπνπ θαη παξέκεηλαλ κέρξη ηελ άισζε ηνπ 1453.
Μεηά ηελ Άιωζε ε Μάξω, ρξηζηηαλή ζύδπγνο ηνπ ζνπιηάλνπ Μνπξάη Β' (1421-1451) θαί κεηξπηά
ηνπ Μσάκεζ Β' ηνπ Πνξζεηνύ, ηα κεηέθεξε απηνπξνζώπσο ζηελ Ιεξά Μνλή Αγίνπ Παύινπ
ζην Αγηνλ Όξνο.
ήκεξα, ν ρξπζόο βξίζθεηαη ππό ηελ κνξθή εηθνζηνθηώ ζθαιηζκέλσλ επηπέδσλ
πιαθηδίσλ, πνηθίισλ ζρεκάησλ θαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 5 επί 7 εθ. Κάζε πιαθίδην έρεη
δηαθνξεηηθό ζρέδην πνιύπινθεο θαιιηηερληθήο επεμεξγαζίαο. Ο ιίβαλνο θαη ε ζκύξλα
δηαηεξνύληαη σο κείγκα κε κνξθή εμήληα δύν ζθαηξηθώλ ραλδξώλ κεγέζνπο κηθξήο ειηάο.
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ΚΔΡΑΜΑΣΑ ( 1 ζπκκεηνρή + 1 αζηέξη γηα θάζε
θέξαζκα)
Σε κάθε ελληνικό ζπίηι, αλ ηα νηθνλνκηθά ην επηηξέπνπλ,
ζα βξείηε μελομακάρονα ή κοσραμπιέδες θαη ζα πηείηε ιίγν κραζί
ή ηζίποσρο. Τν τοιρινό είλαη ην παξαδνζηαθό θξέαο πνπ
καγεηξεπόηαλ απηήλ ηελ πεξίνδν θαη είρε ζρέζε κε ην ζθάμηκν ηνπ
γνπξνπληνύ, έλα έζηκν πνπ θαζηεξώζεθε από ηελ παξαδνζηαθή
ύπαηζξν, γηα λα εμαζθαιίζεη ην θξέαο όινπ ηνπ ρεηκώλα, αθνύ όια
ηα κέξε ηνπ, θαηαλαιώλνληαλ ή ζπληεξνύληαλ. Σήκεξα βέβαηα θαη
ε γεκηζηή γαινπνύια ή θόηα , θπξηαξρεί ζην ηξαπέδη.

Ανηίζηοιτα ζηη Γερμανία, ηα παξαδνζηαθά :μελόπιηα (= Geback),
κοσλοσράκια (= lebkuchen), και θπζηθά stolen ( =γλσκό υφμί με
θρούηα) είλαη ηα θεξάζκαηα ησλ ενξηώλ, θαζώο θαη ην Gluwein (
= δεζηό θξαζί) πνπ βξίζθεηαη θαη πξνζθέξεηαη ζε θάζε θνηλσληθή
ζπλάζξνηζε. Σην θαζηεξσκέλν ενξηαζηηθό ηξαπέδη βέβαηα ζα βξείηε
θαη ην γεμιζηό ποσλί ( πάπηα ή ρήλα ή γαινπνύια) αιιά θαη ςάξη ζε
θάπνηεο πεξηνρέο.
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ( 1+1 αστέρια)
Ο Ιορδάνης πνηακόο, ην θπζηθό ζύλνξν ηεο Ινξδαλίαο κε ην Ιζξαήι
ήηαλ ν ρώξνο όπνπ ν Τίκηνο Πξόδξνκνο ζπγθέληξωλε γύξω ηνπ
πιήζε αλζξώπωλ, θωλάδνληαο «κεηαλνεῖηε» θαη ηνπο βάπηηδε ζε κηα
λέα δωή, απαιιαγκέλε από ηελ ακαξηία. Εθεί ζηνλ Ινξδάλε πνηακό
πήγε θαη ν Ιεζνύο Χξηζηόο θαη με ηην ανθρώπινη θύζη ηοσ,
δήηεζε λα βαπηηζηεί από ηνλ Ιωάλλε, αλ θαη αναμάρηηηος ως Θεός,
θαη ηόηε εκθαλίζηεθε θαη ην ηξίην πξόζωπν ηεο Αγίαο Τξηάδαο , ηο
Άγιο Πνεύμα ποσ ζκέπαζε με ηη Χάρη ηνπ ηε ζηηγκή πνπ ζήκεξα
νλνκάδνπκε Θενθάλεηα.

