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Χριστούγεννα αλά Ελληνικά!* 

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές εορτές των Ελλήνων. Η ευχή «Καλές γιορτές» είναι από τις πιο χαρακτηριστικές κατά την περίοδο 

πριν και μετά τα Χριστούγεννα, μέχρι τα Θεοφάνια ή Φώτα στις 6 Ιανουαρίου (Δωδεκαήμερο). 

 

Χριστόψωμο ή Χριστοκουλούρα 

Το χριστόψωμο είναι το ψωμί που φτιάχνουν οι γυναίκες, με ιδιαίτερη φροντίδα και υπομονή, τις παραμονές των Χριστουγέννων, ειδικά για τη μεγάλη αυτή 

γιορτή. Η προετοιμασία του είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία. Χρησιμοποιούνται ακριβά υλικά, ενώ  κατά το ζύμωμα οι γυναίκες τραγουδούν: 

«Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει (=γίνει)». 

Αρχικά παίρνουν τη μισή από τη ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα  (δαχτυλίδι). Με την υπόλοιπη μισή ζύμη φτιάχνουν έναν σταυρό. Στο κέντρο του σταυρού 

βάζουν ένα ολόκληρο καρύδι ή ένα αβγό, τα οποία συμβολίζουν τη γονιμότητα.  

Η μόνη διαφορά με τα συνηθισμένα ψωμιά είναι τα στολίδια, τα οποία συμβολίζουν τα όνειρα των Ελλήνων αγροτών. Για παράδειγμα, ένα κεφαλαίο Β συμβολίζει 

τα γεωργικά εργαλεία. Στο άλλο μισό της επιφάνειας του χριστόψωμου υπάρχει το όνειρο για το ερχόμενο καλοκαίρι. Πολλές φορές φαίνεται και το σπίτι στο οποίο 

εύχονται να έρθει η ευτυχία την επόμενη χρονιά. Κάτι τέτοιο ακούμε και στα κάλαντα:  

 

«Σ΄ αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρονιά να ζήσει!» 

 

Την ημέρα των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, ο νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει και το μοιράζει σε όλη την 

οικογένειά του και σε όσους βρίσκονται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πολλοί παρομοιάζουν τη διαδικασία αυτή με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. 

Το έθιμο του χριστόψωμου διατηρείται σήμερα σε ελάχιστα μέρη της Ελλάδας και κυρίως στην Κρήτη και την Πελοπόννησο. Αποτελεί ένα έθιμο καθαρά χριστιανικό. 

 

*** 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης θεωρείται ο πατέρας του νεοελληνικού διηγήματος. Το Χριστόψωμο, γραμμένο το 1887, ανήκει στη συλλογή Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα. 

- Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο, προσπαθήστε, με βάση τα συμφραζόμενα, να κατανοήσετε τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις. Παράλληλα, 

προσπαθήστε να δώσετε απαντήσεις στα ερωτήματα που βρίσκονται στο πλάι, για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!  
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Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης* 

Το Χριστόψωμο [1887] 

(Πρωτότυπο διήγημα) 
διασκευή στη δημοτική – επιμέλεια:  

Πηνελόπη – Φωτεινή Κολοβού 

 

Ανάμεσα στα λαϊκά στερεότυπα που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι μελλοντικοί συγγραφείς διηγημάτων, 

ξεχωριστή θέση έχει η κακιά πεθερά, όπως και η κακιά μητριά. Με την κακιά μητριά θα ασχοληθώ άλλη φορά. Σήμερα 

θα μιλήσουμε για μια κακιά πεθερά.  1 

Έπρεπε να κατηγορούν τη νεαρή Διαλεχτή, την κόρη του μπαρμπα-Μανόλη από την Κασσάνδρα (είχε μεταναστεύσει 

κατά την Ελληνική Επανάσταση σε ένα από τα νησιά του Αιγαίου), επειδή ήταν στείρα και δεν είχε παιδιά; Η Διαλεχτή 

είχε παντρευτεί πριν από εφτά χρόνια. Από τότε δύο φορές πήγε στα ιαματικά λουτρά, στην Αιδηψό, πέντε φορές της 

έδωσαν να πιει διάφορα βότανα, όμως όλα ήταν μάταια. Η γη έμενε άγονη. Κάποιες γύφτισσες της έδωσαν μια φορά να 

φορέσει και θαυματουργά κοσμήματα γύρω από τις μασχάλες και της είπαν: «Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να 

μείνεις έγκυος! Και μάλιστα θα κάνεις αγόρι!» Και μια άλλη φορά, τέλος, κάποιος καλόγερος της έκανε δώρο ένα 

αγιασμένο κομπολόι, δίνοντάς της μια συμβουλή: «Να το βουτάς στο νερό και μετά να το πίνεις!» Αλλά όλα ήταν 

μάταια.  2 

Τελικά, μετά από τόση απελπισία, η Διαλεχτή κατάφερε να ηρεμήσει και να μη νιώθει πλέον ένοχη για την ατυχία της. 

Όμως η γριά Καντάκαινα, η πεθερά της, είχε άλλη γνώμη και κατηγορούσε συνεχώς τη νύφη της: «Εσύ φταις που δεν 

έχω ένα εγγόνι για να χαίρομαι στα γεράματά μου!»  3 

Η αλήθεια είναι ότι ο άντρας της Διαλεχτής, ο καπετάνιος Καντάκης, ήταν το μοναδικό παιδί αυτής της γριάς. Μάλιστα 

συμφωνούσε κι αυτός με την άποψη της μητέρας του εναντίον της συζύγου του.  4  

 

 

1. Γνωρίζετε ιστορίες 

(από τη λαϊκή 

παράδοση της 

πατρίδας σας), στις 

οποίες πρωταγωνιστεί 

ο τύπος της κακιάς 

πεθεράς ή/και της 

κακιάς μητριάς; Ποιες; 

Ποια είναι η υπόθεσή 

τους; 

 

2. Υπάρχουν στη λαϊκή 

παράδοση της 

πατρίδας σας 

«μαγικοί» τρόποι, για 

να αποκτήσει κάποιος 

παιδί; Ποιοι είναι 

αυτοί; 

 

3. Υπάρχει στην πατρίδα 

σας κάποιο 

«στερεότυπο» για τη 

σχέση νύφης – 

πεθεράς; Γνωρίζετε 

ανέκδοτα με πεθερές; 

 

4. Υπάρχει στην πατρίδα 

σας κάποιο 

στερεότυπο για τη 

σχέση μάνας – γιου; 

 



Πηνελόπη – Φωτεινή Κολοβού, Φιλόλογος Α.Π.Θ. 
Χριστούγεννα αλά Ελληνικά! – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Το Χριστόψωμο» 

3 

 

 

Πολύ συχνά σκεφτόταν αγχωμένος και θυμωμένος: «Αν η γυναίκα μου δεν γεννήσει ένα παιδί από μένα, θα χαθεί η 

γενιά μου!» Είναι πραγματικά περίεργο το ότι κάθε Έλληνας της εποχής μας θεωρεί ιερό χρέος και υπέρτατη ανάγκη τη 

διαιώνιση της γενιάς του…  5 

Κάθε φορά που ο καπετάνιος Καντάκης ( 6) επέστρεφε από το ταξίδι του, η μητέρα του κατέβαινε στο λιμάνι να τον 

υποδεχτεί, τον έπαιρνε στο σπιτάκι της, του διάβαζε προσευχές, του έλεγε διάφορα κουτσομπολιά για τη γυναίκα του κι 

έπειτα τον έστελνε σε εκείνη. Δεν του έλεγε απλώς τα ελαττώματά της, αλλά τα φούσκωνε και του έλεγε κι άλλα. 

Ο καπετάν Καντάκης, αφού έλειπε για καιρό στη θάλασσα, δεν ήξερε την αλήθεια. Έτσι, όταν άκουγε όλα αυτά, 

φανταζόταν ακόμα χειρότερα πράγματα. Φεύγοντας από το σπιτάκι της μητέρας του, συναντούσε τους άλλους 

ναυτικούς, έπινε εφτά-οχτώ ποτηράκια και επέστρεφε ζαλισμένος στο σπίτι, στη γυναίκα του. Τότε ήταν που 

ακολουθούσαν βάρβαρες σκηνές.  7 

 

Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων του έτους 186…. Ο καπετάνιος Καντάκης πριν από 

πέντε μέρες είχε φύγει με το πλοίο του φορτωμένο με αρνιά και κατσίκια στο απέναντι νησί και είχε την ελπίδα ότι θα 

γιόρταζε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του. Αλλά λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ξαφνικά φύσηξε άγρια ο Βοριάς και 

το καράβι του δεν μπορούσε να επιστρέψει πίσω στο νησί του. Ο καπετάνιος Καντάκης όμως ήταν τολμηρός ναυτικός. 

Το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων ο άνεμος ηρέμησε λίγο, όμως τα μεσάνυχτα δυνάμωσε ξανά. 

Κάποιοι ναυτικοί στην αγορά έβαζαν στοίχημα: «Αφού ηρέμησε ο Βοριάς, ο καπετάνιος Καντάκης θα φτάσει κατά τα 

μεσάνυχτα.» Όμως η σύζυγός του δεν ήταν εκεί, δεν άκουσε τους ναυτικούς κι έτσι δεν τον περίμενε. Κατά το απόγευμα 

την επισκέφτηκε η πεθερά της. Εκείνη την ημέρα ήταν ασυνήθιστα ευγενική και χαμογελαστή: «Καλώς να δεχτείς τον 

άντρα σου! Άντε και με έναν γιο!» Αυτή την τελευταία ευχή τής την έδινε για χιλιοστή φορά… 

Και όχι μόνο αυτό, αλλά της πρόσφερε και χριστόψωμο! 

5. Σχολιάστε τις 

τελευταίες σειρές της 

παραγράφου. Ποια 

άποψη επικρατούσε 

παλαιότερα και ποια 

επικρατεί σήμερα στη 

χώρα σας για το  θέμα 

της απόκτησης 

παιδιών; 

 

6. Καντάκης – 

Καντάκαινα: Πολύ 

συχνά στα 

παλαιότερα χρόνια, 

αντί για το όνομα της 

γυναίκας 

χρησιμοποιούσαν το 

όνομα του άντρα, ως 

χαρακτηριστικό 

επίθετο αυτής (π.χ. 

Κυρά Γιώργαινα, ο 

Γιώργος σου πού πάει;) 

 

7. Ποια είναι η άποψή 

σας για την 

κακοποίηση γυναικών; 

Γνωρίζετε αν 

υπάρχουν μέτρα κατά 

του φαινομένου αυτού 

στη χώρα σας; 
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- Το ζύμωσα μόνη μου! Άντε να το φας και να είσαι γερή! 

- Θα το φυλάξω μέχρι τα Φώτα, για να αγιαστεί. 

- Όχι, όχι! Μέχρι τα Φώτα θα κρατήσεις αυτό που έφτιαξες εσύ. Αυτό εδώ είναι δώρο από μένα και πρέπει να το 

φας! 

- Καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα. Θα το φάω... 

Η Διαλεχτή είχε πολύ αγαθή ψυχή και έτσι δεν θα μπορούσε ποτέ να υποπτευθεί την πεθερά της. Τής φάνηκε παράξενη 

η κίνηση αυτή, όμως δεν σκέφτηκε τίποτα κακό… 

- Πώς κι έτσι η πεθερά μου μού έφερε χριστόψωμο… 

Όμως δεν το έφαγε αμέσως.  8 

Μόλις έφυγε η γριά Καντάκαινα, η Διαλεχτή πήγε αμέσως για ύπνο, μαζί με ένα μικρό δεκάχρονο κοριτσάκι που της 

έκανε παρέα, όσο έλειπε ο σύζυγός της. Κοιμήθηκε πολύ νωρίς, γιατί είχε σκοπό να πάει στην εκκλησία κατά τα 

μεσάνυχτα. Ο ναός του Αγίου Νικολάου ήταν μόλις 50 βήματα από το σπίτι της. 

Κατά τα μεσάνυχτα άρχισαν να χτυπάνε οι καμπάνες. Η Διαλεχτή σηκώθηκε, ντύθηκε και έφυγε για την εκκλησία. Το 

μικρό κοριτσάκι ξύπνησε κι εκείνο κι επέστρεψε στις αδελφές της. Τα σπίτια τους ήταν κολλητά. 

Η Διαλεχτή ανέβηκε στον γυναικωνίτη του ναού, αλλά μόλις πέρασε μισή ώρα, μια γυναίκα φτωχή και κουτσή, η οποία 

υπηρετούσε στον ναό ως νεωκόρος, ήρθε και της είπε: 

- Δώσε μου το κλειδί του σπιτιού σου, γιατί ήρθε ο άντρας σου και το ζητάει. 

Αυτό ήταν μια έκπληξη για τη Διαλεχτή. Φώναξε από τη χαρά της και αντί να δώσει το κλειδί, έτρεξε γρήγορα στο σπίτι 

της. 

Μόλις έφτασε, βλέπει τον άντρα της έξω στα σκαλοπάτια να είναι καταβρεγμένος και να στάζει νερό και αφρούς.  9 

- Είμαι μισοπνιγμένος, αλλά μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ποια σκηνή από 

γνωστό κλασικό 

παραμύθι σάς θυμίζει 

η συγκεκριμένη 

επίσκεψη και η 

εξέλιξή της; 

 

 

 

 

 

 

9. Οι σύνθετες λέξεις 

που ξεκινούν με την 

πρόθεση κατα- δίνουν 

έμφαση στη λέξη που 

ακολουθεί. Μπορείτε 

να σκεφτείτε κι άλλα 

παραδείγματα; 
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- Θέλεις να ανάψω φωτιά; 

- Άναψε και δώσε μου ρούχα να αλλάξω αυτά τα βρεγμένα. 

Η Διαλεχτή έβγαλε από τη ντουλάπα ρούχα για τον σύζυγό της και άναψε τη φωτιά στο τζάκι. 

- Θέλεις κανένα ζεστό να πιεις; 

- Δεν με βοηθάει εμένα το ζεστό, κρασί να μου βάλεις. 

Η Διαλεχτή έβγαλε κρασί από το βαρέλι. 

- Πώς και δεν φρόντισες να μαγειρέψεις τίποτα; είπε με δυσκολία ο ναυτικός.  10 

 

- Δεν σε περίμενα απόψε… Πήρα όμως κρέας. Θέλεις να σου ψήσω μια μπριζόλα; 

- Βάλε μια μπριζόλα στα κάρβουνα και μετά πήγαινε στην εκκλησία. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο. 

Η Διαλεχτή έβαλε το κρέας επάνω στα κάρβουνα κι ετοιμαζόταν να φύγει γρήγορα, για να προλάβει και να μεταλάβει.  

Τότε ο Καντάκης τής είπε: 

- Φαντάζομαι ότι η μάνα μου δεν θα το έμαθε ακόμα ότι ήρθα… 

- Εκείνη είναι στην ενορία της. Θέλεις να την ενημερώσω; 

- Ναι. Πες της να έρθει το πρωί.  11 

Η Διαλεχτή έφυγε. Ο Καντάκης όμως ξαναφώναξε απότομα: 

Μα είναι σωστό να πας εσύ στην εκκλησία και να με αφήσεις εδώ μόνο μου; 

Δεν της είπε όμως τίποτα άλλο, γιατί σεβάστηκε την ιερή επιθυμία της γυναίκας του που ήθελε να μεταλάβει και την 

άφησε να φύγει. 

Η Διαλεχτή φρόντισε να στείλει κάποιον να ενημερώσει την πεθερά της και επέστρεψε στην εκκλησία.  12 

Ο Καντάκης πεινούσε τρομερά κι άρχισε να καταβροχθίζει την μπριζόλα. Καθόταν δίπλα από το τζάκι και καθώς 

10. Όταν απορούμε 

έντονα με κάτι, συχνά 

και για να 

εκφράσουμε ειρωνεία, 

ξεκινάμε την ερώτησή 

μας με το Πώς και…; 

Μπορείτε να 

σχηματίσετε 

παρόμοιες προτάσεις 

για καταστάσεις που 

σας κάνουν να 

απορείτε έντονα; 

 

11. Ποια φαίνεται να είναι 

η θέση της γυναίκας 

στη συγκεκριμένη 

κοινωνία, όπου ζουν η 

Διαλεχτή και ο 

Καντάκης; Πώς έχει 

αλλάξει η κατάσταση 

από παλιότερα μέχρι 

σήμερα στη δική σας 

χώρα; 

 

12. Ποια φαίνεται να είναι 

η σχέση των 

ανθρώπων με τη 

θρησκεία και τα ιερά 

μυστήρια στην 

κοινωνία, όπου ζουν  ο 

Καντάκης και η 

Διαλεχτή; Τι ισχύει 

στη χώρα σας σήμερα; 
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βαριόταν να σηκωθεί να πάρει το ψωμί από το συρτάρι, άπλωσε το χέρι του κι έπιασε το χριστόψωμο που είχε αφήσει 

νωρίτερα η Διαλεχτή πάνω στο τζάκι, δηλαδή το δώρο της μητέρας του. Το έφαγε ολόκληρο μαζί με το ψητό κρέας. 

Μόλις βγήκε ο ήλιος, επέστρεψε η Διαλεχτή από τον ναό στο σπίτι. Εκεί βρήκε την πεθερά της να κρατάει στην αγκαλιά 

τον γιο της, να κλαίει και να θρηνεί. Είχε φτάσει πριν από λίγα λεπτά και τον βρήκε κοκαλωμένο. Η Διαλεχτή σήκωσε 

τα μάτια και είδε ότι έλειπε το χριστόψωμο πάνω από το τζάκι κι αμέσως κατάλαβε τα πάντα: Ο Καντάκης έφαγε το 

δηλητηριασμένο χριστόψωμο, το οποίο η στρίγγλα είχε ετοιμάσει για τη νύφη της. 

Γιατροί  επιστήμονες δεν υπήρχαν στο μικρό νησί. Δεν έγινε ποτέ καμία νεκροψία. Οι νησιώτες πίστεψαν ότι ο θάνατος 

του Καντάκη συνέβη εξαιτίας της παγωνιάς. Μόνο η γριά Καντάκαινα ήξερε την πραγματική αιτία του θανάτου.  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η γριά κατάλαβε και η ίδια το έγκλημά της, έτσι δεν κατηγόρησε ούτε μια στιγμή τη νύφη 

της, αλλά, αντίθετα, την υπερασπίστηκε, όταν την κατηγόρησαν άλλοι. Αν έζησε κι άλλα Χριστούγεννα η σκληρή 

πεθερά που έγινε παιδοκτόνος χωρίς να το θέλει, μάλλον δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένη στα γεράματά της. 

 

 

 

 Σημειώσεις για τον διδάσκοντα: 

 Πηγή πρωτοτύπου:  Ἱστοχῶρος Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν 

http://www.papadiamantis.org/index.php/works/58-narration/197-02-02-to-xristopswmo-1887 (17.12.2012) 

Η διασκευή του πρωτοτύπου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη διδακτικών αναγκών στο τμήμα Neugriechisch C1, 3. Semester (Νέα Ελληνικά, Γ1 προχωρημένο) της VHS Landstraße (Λαϊκό Πανεπιστήμιο) στη 

Βιέννη. Η δυνατότητα και η σκοπιμότητα διασκευής του παπαδιαμαντικού κειμένου έχει συζητηθεί από τον κο. Σταύρο Ζουμπουλάκη [http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=424696 (20.12.2012)  πρβ. 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=6989&tsz=0&act=mMainView (20.12.2012)]. 

Δείκτης αναγνωσιμότητας Flesch: 

Κείμενο Α’:  62.43 μέσο : Γ' Γυμνασίου - Α' Λυκείου 

Κείμενο Β’:  61,48 μέσο : Γ’ Γυμνασίου - Α’ Λυκείου 

http://www.papadiamantis.org/index.php/works/58-narration/197-02-02-to-xristopswmo-1887
http://kolovou.wordpress.com/neu-gr-c1/
http://www.vhs.at/landstrasse
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=424696
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=6989&tsz=0&act=mMainView

