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…”Χριστός γεννάται δοξάσατε” Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή χαράς και 

αισιοδοξίας. Όλη η ανθρωπότητα με χαρά γιορτάζει τον ερχομό του 

Σωτήρα και Λυτρωτή, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πλέον, όλα γίνονται 

πιο φωτεινά, μια καινούργια ελπίδα ανατέλλει  στον κόσμο.  

Στο σχολείο μας, τη δική μας Βηθλεέμ, τα Χριστούγεννα τα περιμένουμε 

με πολύ ανυπομονησία και τα γιορτάζουμε  με ζωντανό παλμό και  

ενθουσιασμό.  

“Ja Krisht Lind Lavderojeni”. Krishtlindja eshte festa e gezimit dhe e 

optimizmit. I gjithe njerezimi me gezim feston ardhjen e Shpetimtarit, te Zotit 

tone Jisu Krisht.  Tashme, te gjitha mbushen me drite, nje shprese e re agon 

per te gjithe boten. Ne shkolle, ne Betlehemin tone, Krishtlindjet I presim me 

padurim dhe I festojme me entuziazem dhe gjalleri.   

Η Εξωτερική διακόσμηση αλλάζει… η Φάτνη στήνεται πρώτη, 

ακολουθούν οι μάγοι με τα δώρα, οι ποιμένες,  τα φωτεινά και χρυσά 

αστέρια  και τοοοσα άλλα. Έτσι,  η ψυχή αρχίζει να λαχταρά και αυτή  την 

δική της αλλαγή, τον δικό της στολισμό, όχι με φανταχτερά  λαμπάκια, 

αλλά με  θεϊκές αρετές, ταπεινοφροσύνη, αγάπη, καλοσύνη, 

δικαιοσύνη…. Όλα αυτά  τα πολύτιμα δώρα που μας έφερε ο Ουράνιος 

Επισκέπτης όταν κατέβηκε στην Γη μας, αυτά ζητάμε και εμείς  να 

αποκτήσουμε στη ζωή μας. 

Dekorimi i jashtem ndryshon…Grazhdi vendoset i pari, vijojne te Urtet me 

dhuratat e tyre, Barinjte, yjet e ndritshme dhe shuuuume te tjera. Keshtu, 

shpirti fillon me ngulm te kerkoj edhe ai ndryshimin e tij, por jo me drita 

vezulluese, por me virtytet hyjnore, perulesi, dashuri, miresi, drejtesi…Te 

gjitha keto dhurata te cmuara qe na solli vizitori Qiellor kur zbriti poshte ne 

Token tone, keto kerkojme dhe ne te fitojme ne jeten tone. 



Φέτος, όμως,  λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που ζούμε, η χαρά της 

Εορτής των Χριστουγέννων γίνεται πιο αναγκαία. Γι αυτό το λόγο σας 

προσκαλέσαμε στο στολισμένο σχολείο μας, για να συμμετάσχετε στην 

καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη Μαθητική  εορτή μας.  

Kαλώς ήρθατε, λοιπόν, στη Χριστουγεννιάτικη εορτή του Λυκείου μας! 

Sivjet, per shkak te situates qe te gjithe perjetojme, gezimi qe percjelle festa e 

Krishtlindjeve eshte akoma dhe me i nevojshem. Per kete arsye ju ftuam ne 

shkollen tone te stolisur, qe te merrni pjese ne festen e pervitshme qe 

organizojme  me rastin e kesaj feste.   

Mireseerdhet, pra, ne festen e Krishtlindjeve te Gjimnazit tone! 

Α. Χορωδία 

Την έναρξη του προγράμματος έκανεη Χορωδία μας, μιμούμενη τον 

αγγελικό χορό, που έψαλλε το Δόξα εν Υψίστοις Θεώ εκείνη την Αγια 

Νύχτα. Ακούσουμε, λοιπόν, τους υπέροχους στίχους των βυζαντινών 

ύμνων και τώρα θα ακολουθήσουν όμορφα παραδοσιακά κάλαντα.  

Kori 

Fillimin e programit e beri Kori yne, i cili duke imituar Korin e Engjejve qe 

psalen ate Nate te Shenjte Lavdi Perendise qe eshte ne me te lartat, kendoi 

himne bizantine dhe tani do te vazhdoje me  kolendrat tradicionale.  

 

Β. Ανασκόπηση 

Τι θα λέγατε να θυμηθούμε όμορφες στιγμές από χριστουγεννιάτικές 

δράσεις, φιλανθρωπικά μπαζααρ, κάλαντα, επισκέψεις αγάπης, 

εορταστικές εκδηλώσεις προηγούμενων ετών?…  

- Si thoni a doni te kujtojme bashke momente te bukura nga aktivitete festive 

krishtlindjesh, bazaar filantropik, kolendra, vizita dashurie, punime? 3, 2, 1 

Fillojme… 

 

 

 



Γ. Χριστουγεννιάτικα Μηνύματα  

-Τα Χριστουγεννιάτικα Μηνύματα του Αρχιεπισκόπου μας κ. Αναστασίου, 

αποτελούν πάντα, μια μοναδική ευκαιρία για όλους, και ιδιαίτερα για 

εμάς τους νέους,  να εμβαθύνουμε στο διαχρονικό και οικουμενικό 

μήνυμα της Μεγάλης αυτής  Εορτής. Μαθητές του Λυκείου μας διαβάζουν 

μερικά κεντρικά σημεία από Μηνύματα του Αρχιεπισκόπου που 

εκφωνήθηκαν σε διάφορα έτη, ξεκινώντας από το 1992, ημερομηνία 

σταθμό, αφού τότε ο Μακαριώτατος ανέλαβε την μεγάλη ευθύνη για την 

ανάσταση της Εκκλησίας της Αλβανίας, και τα Χριστούγεννα μπορούσαν 

πλέον ελεύθερα να εορταστούν.  

Mesazhet e Krishtlindjeve te Kryepiskopit tone z. Anastas, jane cdo vit per te 

gjithe, por kryesisht per te rinjte, nje mundesi e vecante per tu thelluar te 

mesazhi diakronik dhe mbareboteror qe ka kjo Feste.  Nxenes te Gjimnazit 

tone po lexojne disa pika qendrore nga Mesazhet e Kryepiskopit nder vite, 

duke filluar qysh nga viti 1992, nje vit stacion, sepse atehere Kryepiskopi mori 

persiper nismen e ringritjes se Kishes se Shqiperise nga rrenojat, dhe 

Krishtlindjet filluan te festoheshin perseri me liri edhe ne vendin tone.  

 

Δ. Χριστουγεννιάτικη ορχήστρα 

«Αινειτέ Αυτόν εν τυμπάνω και χορώ, αινείτε Αυτόν εν χορδαίς και 

οργάνω». Δοξάστε τον Θεό με τύμπανα και χορούς, Δοξάστε Τον με 

χορδές και μουσικά όργανα” προτρέπει ο ψαλμωδός. Και εμείς, με την 

Χριστουγεννιάτικη ορχήστρα μας, αναπέμπουμε αίνο ευχαριστίας στον 

Νεογεννήθεντα Χριστό. 

“Lavderojeni Zotin me timpan dhe valle, lavderojeni me korda dhe 

instrumente” thote Profeti Davidi ne Psalmet e tij. Dhe ne, me orkestren tone 

te Krishtlindjeve, dergojme kenge falenderimi te Krishti I porsalindur. 

 

Δ. Η σεμνή εορταστική μας εκδήλωση θα κλείσει με την Χορωδία μας σε 

ένα ποτ-πουρί χριστουγεννιάτικων μελωδιών και με την ομάδα των 

παραδοσιακών χορών. Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, υγεία 

και ευτυχία! Eυλογημένο το Νέο Έτος 2022! 



Programi modest festiv do te mbyllet me nje medlez melodish Krishtlindjesh 

nga Korin tone  dhe nga grupi i valleve tradicionale. 

Urojme Krishtlindje te Bekuara me dashuri, shendet dhe lumturi! Gezuar 

Vitin e Ri 2022! 

 


