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■ Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
24η Δεκεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Παρασκευή, 24.12.2016 ἐκ. 
ἡμ., Παραμονὴ τῶν Χριστου- 

γέννων: μετὰ τὴν Ἀλολουθία τῶν 

Μεγάλων Ὥρων καὶ τὴν Θεία Λει-
τουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, 
Μέλη τῶν Κατηχητικῶν μας, ἀλλὰ 
καὶ ἄλλων Δομῶν τῆς Μητροπόλε-

ώς μας, εἴπαμε τὰ πατροπαράδοτα, ὄμορφα Κάλαντα στοὺς  
Ἀδελφούς μας.

Ἀρχίσαμε ἀπὸ τὸ Μοναστήρι μας, τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης, λέγοντάς τα στοὺς Λειτουργούς: τὸν Θεοφιλέστα-
το Κλήμεντα καὶ τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Θεοδόσιο, οἱ 
ὁποῖοι τὰ ἄκουσαν μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἔδωσαν εὐχὲς καὶ 
κεράσματα σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους. 

Τὸ ψῦχος ἔντονο, ἀλλὰ ἡ ὄμορφη ἀποδοχὴ τῆς Ὁμάδας μας 
ἀπὸ τοὺς Ἀδελφούς μας καὶ οἱ ζεστὲς ἀγκαλιὲς καὶ εὐχές τους, 
μᾶς βοήθησαν νὰ τὸ ἀψηφίσουμε.

Οἱ στάσεις πολλές, ἀλλὰ καὶ 
τὰ κεράσματα καὶ οἱ εὐχὲς πε-
ρισσότερες.

Πρώτη στάση στὰ Γραφεῖα τοῦ 
Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος 
ὁ Ἐλεήμων», ὅπου Μέλη του μᾶς 
ὑποδέχθηκαν μὲ μεγάλη χαρά. 
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Προσκυνήσαμε τὴν Εἰκόνα τῆς 
Παναγίας μας Ἐγγυήτριας τῶν 
Ἁμαρτωλῶν, πήραμε τὴν Εὐχή 
Της καὶ συνεχίσαμε γιὰ τὰ ὑπό-
λοιπα σπίτια...

Προπορεύονταν ἡ Εἰκόνα τῆς 
Γέννησης τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὸ 

κουτὶ γιὰ τὸν ὀβολό καὶ γύρω τους οἱ Καλαντάρηδες, μικροὶ καὶ 
μεγάλοι, ἑνωμένοι σὲ μία ὄμορφη, Χριστουγεννιάτικα ζεστή, 
γλυκειὰ παρέα.

Οἱ συγκινητικὲς στιγμὲς συ-
χνές, ἐφ᾿ ὅσον ἐπισκεφθήκαμε 
Μονές μας, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς 
Ἀδελφούς μας, παλαιοὺς Ἁγιο-
κυπριανῖτες, οἱ ὁποῖοι χαίρονταν 
πολὺ μὲ τὴν ἄφιξή μας. Μάλιστα, 
ἀρκετὲς φορὲς συναντηθήκαμε μὲ ἄλλες Ὁμάδες, Ἐνοριῶν 
μας ἢ τῶν «μεγάλων», οἱ ὁποῖοι τὰ ἔλεγαν μὲ τὴν συνοδία 
μουσικῶν ὀργάνων καὶ τότε οἱ εὐχές, τὰ γέλια καὶ οἱ φωνὲς 
δημιουργοῦσαν ἕνα ἰδιαίτερα εὐχάριστο, ἐνθουσιαστικὸ καὶ 
γιορτινὸ κλῖμα. 

Οἱ νοικοκυρὲς μᾶς περίμεναν... Εἶχαν ἑτοιμάσει μὲ πολλὴ 
ἐπιμέλεια νόστιμα κεράσματα, ζεστὲς πίτες, ποτὰ καὶ γλυκί-

σματα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔδιναν «καύσι-
μα» γιὰ τὴν συνέχεια.

Ἡ ὥρα περνοῦσε γρήγορα καὶ 
κατὰ τὶς 3.30´ μ.μ. φθάσαμε στὸν τε-
λευταῖο μας «σταθμό», στὸ σπίτι τῆς 
πάντοτε φιλόξενης, προηγούμενης 
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Προέδρου τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», κας Ἀθηνᾶς Τούντα.
Ἐκεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθιερωμένα, προσθέσαμε καὶ τὰ «Κάλαν-

τα τῆς κυρα-Ἀθηνᾶς», ἡ ὁποία κάθε χρόνο προσφέρει τράπε-
ζα ἀγάπης καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα στοὺς Καλαντάρηδες:

«Εὐχόμαστε χρόνια πολλά, κι ὁ Θεὸς κι ὁ Θεὸς νὰ τὴν φωτίζει, 
γιὰ νὰ μᾶς, γιὰ νὰ μᾶς καλοταΐζει!...».

Καὶ τοῦ χρόνου!...

Κωνσταντίνα Σερβετᾶ
Κατηχήτρια


