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Σ Τ ΄ 1 1 ο υ  Δ η μ .  Σ χ ο λ ε ί ο υ  Π α λ α ι ο ύ  Φ α λ ή ρ ο υ  

τα σαΐνια 

Δεκέμβριος 2021 — Ιανουάριος  2022 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:  

Χριστουγεννιάτικα θέματα 1 — 19 

Πρωτοχρονιά—Θεοφάνια 19 — 25 

Οικολογία—Περιβάλλον 26 — 29 

Επιστήμες 29 —  31 

Αθλητισμός 31 

Ψυχαγωγία 31  - 32 

 

Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα ; 

Το χριστουγεννιάτικο 

μπαζάρ της ΣΤ Τάξης 

Τα Χριστούγεννα είναι μία 

από τις πιο σημαντικές  

γιορτές της Χριστιανοσύ-

νης .  Τη μέρα εκείνη 

γιορτάζουμε τη Θεία 

Γέννηση, τη γέννηση του 

Ιησού Χριστού, που ο 

Θεός έστειλε στους αν-

θρώπους για να τους 

σώσει από τις αμαρτίες 

τους. 

Ο Χριστός ήρθε 

στον κόσμο από απλούς 

και ταπεινούς ανθρώπους, ένα μωρό που γεννήθηκε μέσα σε μία 

φτωχική φάτνη  χωρίς την 

παραμικρή πολυτέλεια, 

περιτριγυρισμένο από βο-

σκούς και ζώα. Παρόλα 

αυτά ήρθαν να τον προ-

σκυνήσουν σπουδαίοι 

άνθρωποι από τα πιο μα-

κρινά μέρη του κόσμου, 

γνωρίζοντας ότι ο ερχομός 

του σήμανε την ελπίδα και 

την χαρά για όλους τους 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Η ΣΤ τάξη του 11ου Δημοτι-

κού Σχολείο Παλαιού Φαλήρου 

«Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ» διορ-

γανώνει Χριστουγεννιάτικο μπα-

ζάρ με ποικιλία από χειροποίητα 

χριστουγεννιάτικα  προϊόντα 

όπως αγιοβασιλάκια, κούπες, 

ευχετήριες κάρτες , ζωγραφιές 

και πολλά πολλά άλλα σε κατα-

πληκτικές τιμές. 

Το σίγουρο είναι ότι με τις 

κατασκευές και τα στολίδια μας 

θα ομορφύνει το σπίτι 

σας !!!!!!!!!!!!!!  

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΤΗ 

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

 

Η ιστορία της γιορτής των 

Χριστουγέννων 

Η Γέννηση του Ιησού ως 

ανθρώπου είναι ένα από τα σημα-

ντικότερα γεγονότα της ανθρω-

πότητας. Όμως, η καθιέρωση του 

εορτασμού των γενεθλίων του 

Ιησού στις 25 Δεκεμβρίου, ήταν 

μια μακροχρόνια διαδικασία με 

πολλές μάχες των θρησκειών, 

ώστε να επικρατήσει και να δια-

δοθεί σε ολόκληρη την οικουμένη 

ο Χριστιανισμός.  

Αρχικά, οι Ιουδαίοι είχαν 

απορρίψει τον εορτασμό των γε-

νεθλίων γενικά, καθώς θεωρού-

νταν παγανιστική συνήθεια. Ο 

ίδιος ο Ιησούς (σύμφωνα με την 

Καινή Διαθήκη)  είχε ζητήσει ρη-

τά από τους ακολούθους του να 

τηρούν την ανάμνηση του θυσια-

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Κορωνοϊός : Ρεκόρ κρουσμάτων 

Ο χιονάνθρωπος 

 Ρεκόρ κρουσμάτων  στην 

Ελλάδα.  

 Ο κορονοϊός έχει αποδεί-

ξει ότι δεν θα φύγει τόσο εύκολα. 

Τα κρούσματα, οι διασωληνώσεις 

και οι θάνατοι όλο αυξάνονται. 

 Για αυτόν τον λόγο όλος 

ο κόσμος θα πρέπει να τηρεί τα 

μέτρα προστασίας που μας συμβου-

λεύουν οι ειδικοί (μάσκες, καθαριό-

τητα χεριών, αποστάσεις). Το πότε 

θα εξασθενίσει ο ιός κανείς δεν το 

ξέρει ακόμα δυστυχώς. 

ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΟΥ                                          

Το μπαζάρ της ΣΤ΄ Τάξης 

Για άλλη μια χρονιά έτσι και 

φέτος διοργανώνεται το χρι-

στουγεννιάτικο Μπαζάρ της 

ΣΤ΄ Τάξης του 11ου Δημοτικού 

Σχολείου Π. Φαλήρου. 

Το πρώτο μαθητικό μπαζάρ 

ξεκίνησε δειλά δειλά πέρυσι και 

φέρος φιλοδοξεί να έχει ακόμη 

μεγαλύτερη επιτυχία. Διατίθε-

νται κατασκευές των παι-

διών,CD, κούπες εφημερίδες, 

γλυκά, κουτιά δώρων και πάρα 

πολλά άλλα είδη. 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις 

του μπαζάρ διατίθενται για 

φιλανθρωπικό σκοπό και αγορά 

ειδών πρώτης ανάγκης της ΣΤ 

τάξης. 

Φέτος το μπαζάρ θα ξεκινή-

σει διαδικτυακά, στις 13 Δεκεμβρίου 

και θα ολοκληρωθεί στις 15 

Δεκεμβρίου.  

Θα χαρούμε να σας δούμε 

από κοντά ώστε να βοηθήσετε κι 

εσείς με τον τρόπο σας κάποιους 

συνανθρώπους μας καθώς και το 

τμήμα μας. Μην παραλείψετε να 

μας επισκεφτείτε! Δε θα 

απογοητευτείτε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ο χιονάνθρωπος είναι αν-

θρωπομορφικό γλυπτό από χιόνι. 

Φτιάχνεται τον χειμώνα, συνήθως 

από παιδιά.  

Αποτελείται συχνά από 

τρεις σφαίρες χιονιού, τοποθετημέ-

νες η μία πάνω στην άλλη, ενώ δεν 

λείπουν και προσθήκες χαρακτηρι-

στικών με υλικά άλλα εκτός από 

χιόνι, όπως καρότο, ξύλο ή κάρβου-

νο.  

Πιθανή είναι επίσης η προ-

σθήκη ρουχισμού, όπως καπέλα, 

σκούφοι, κουμπιά και κασκόλ.  

Οι χιονάνθρωποι συνήθως 

έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, 

καθώς λιώνουν με την άνοδο της 

θερμοκρασίας και τη βελτίωση των 

καιρικών συνθηκών. Πολλές φορές 

τα παιδιά κάνουν αγώνες για τον 

ψηλότερο χιονάνθρωπο. Είναι γύρω 

στο 1,5 μέτρο συνήθως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 



 

Η ιστοσελίδα του ΣΤ2 : https://sainia.gr 

ΤΕΥ Χ Ο Σ  3 9  Σ ΕΛΙΔ Α  3  

Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα ; 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Πώς να φτιάξετε τον τέλειο χιονάνθρωπο  

Θα χρειαστείτε χιόνι, πετρα-

δάκια, κλαδάκια , ένα καρότο και 

κουμπιά για να φτιάξετε τον τέλειο 

χιονάνθρωπο!! 

Στην συνέχεια θα πρέπει να 

φτιάξετε τρεις μπάλες χιονιού η μία 

μικρότερη από  την άλλη. Έπειτα 

στην μεσαία μπάλα θα βάλετε τρία 

κουμπιά και στα πλάγια δύο κλαδιά 

για χέρια. Μετά θα βάλετε στην τρί-

τη μπάλα δύο κουμπιά για μάτια , 

ένα καρότο για μύτη και πετραδά-

κια για στόμα .  

 Επίσης αν θέλετε μπορείτε 

να του βάλετε ένα κασκόλ και ένα 

σκουφάκι για διακόσμηση. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΤΖΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων 

Τα Χριστούγεννα είναι σύν-

θετη λέξη από τον Χριστό και το 

γεννώ.  

Η παράδοση θεωρεί ότι η 

αρχαιότερη ομιλία για τη γιορτή των 

Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από τον 

Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της 

Καππαδοκίας το έτος 376 μ.Χ.  

Άλλες Ιστορικές πηγές επι-

σημαίνουν πως ο εορτασμός των 

Χριστουγέννων άρχισε να τηρείται 

στη Ρώμη γύρω στο 335, αν και 

κάποιοι ερευνητές βασιζόμενοι σε 

αρχαίους ύμνους με χριστουγεννιά-

τικη θεματολογία θεωρούν ότι τα 

πρώτα βήματα που οδήγησαν στον 

εορτασμό αυτό έγιναν μέσα στον 3ο 

αιώνα. 

Επί Πάπα Ιουλίου Α' (337-

352) τα Χριστούγεννα σταμάτησαν 

να γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφά-

νεια και θεσπίσθηκε ως επέτειος η 

25 Δεκεμβρίου κατόπιν έρευνας των 

αρχείων της Ρώμης, όπως πιστεύε-

ται, επί της απογραφής που έγινε επί 

αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγού-

στου, σε συνδυασμό με υπολογισμό 

ρήσης του Ευαγγελίου . 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΤΗ 

ανθρώπους που περίμεναν τον Σω-

τήρα τους. Ο Χριστός ήρθε στον 

κόσμο για να διδάξει την Αγάπη και 

την Προσφορά. Ήρθε για να συγχω-

ρέσει, όχι να τιμωρήσει.  

Τα Χριστούγεννα φέρνουν 

πάντα την ελπίδα και τη χαρά στις 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον 

κόσμο. Είναι η εποχή που βρισκόμα-

στε δίπλα σε αυτούς που μας έχουν 

ανάγκη, που ερχόμαστε κοντά με 

την οικογένειά μας και αυτούς που 

αγαπάμε.  

Το νόημα των Χριστουγέννων, 

το μήνυμα που μας έφερε ο μικρός 

Χριστός με τη γέννησή του είναι να 

ξεχνάμε έστω και για λίγες μέρες τον 

εαυτό μας και να σκεφτόμαστε τους 

άλλους. Να δίνουμε απλόχερα Αγά-

πη και Χαρά στους γύρω μας.  

 

ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ 

Η ιστορία της γιορτής των Χριστουγέννων 

Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η γέν-

νηση του Ιησού Χριστού δεν αποτε-

λούσε ιδιαίτερη γιορτή και οι χρι-

στιανοί τη γιόρταζαν μαζί με τη βά-

φτιση στις 6 Ιανουαρίου. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την παράδο-

ση, πρώτος ο Μέγας Βασίλειος στην 

Καισάρεια της Καππαδοκίας το έτος 

376 μ.Χ εκφώνησε την πρώτη ομιλία 

για τη γιορτή των Χριστουγέννων. 

Νωρίτερα πάντως, το 354 μ.Χ, μετά 

από πολλές αντιρρήσεις ορίστηκε 

στη Ρώμη επί Πάπα Ιουλίου Α’ σαν 

ημέρα γέννησης του Χριστού η 25η 

Δεκεμβρίου για τον εξής λόγο: Η 

ημέρα ήταν καθιερωμένη από τους 

Ρωμαίους σαν ημέρα γέννησης του 

(Συνέχεια στη σελίδα 5) 

Η Γέννηση—Τζιότο 1304 – 

1306  
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Η ιστορία της γιορτής των Χριστουγέννων 

στικού θανάτου του. Αυτή η στάση 

είχε διατηρηθεί του δύο πρώτους 

αιώνες της χριστιανικής εκκλησίας 

από όλους.  

Ο εορτασμός της Γέννησης 

του Χριστού πιθανολογείται ότι ξεκί-

νησε τον 2ο με 3ο αιώνα. Ιστορικές 

πηγές επισημαίνουν πως ο εορτα-

σμός των Χριστουγέννων άρχισε να 

τηρείται στη Ρώμη γύρω στο 335. 

Άλλες πάλι, θεωρούν πως η αρχαιό-

τερη ομιλία για τη γιορτή των Χρι-

στουγέννων εκφωνήθηκε από τον 

Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της 

Καππαδοκίας το έτος 376 μ.Χ. 

Η γέννηση του Χριστού, 

όμως, δεν εορταζόταν στις 25 Δε-

κεμβρίου εξαρχής, αλλά στις 6 Ια-

νουαρίου, μαζί με τα Θεοφάνια, ως 

μέρα μνήμης, γέννησης, αλλά και 

βάπτισης του Κυρίου. Την 6η Ιανου-

αρίου γιόρταζαν κατά το παλαιό 

ημερολόγιο το χειμερινό ηλιοστάσιο 

οι εθνικοί της Αιγύπτου και της Αρα-

βίας . Ακριβώς, λοιπόν, στην λατρεία 

του ήλιου, που νικά κατά το χειμερι-

νό ηλιοστάσιο το σκότος της νύχτας, 

αντιπαράθεσαν οι Χριστιανοί την 

λατρεία του αληθινού ήλιου, του 

Χριστού, που ανέτειλε στον κόσμο 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) για να τον σώ-

σει και να τον 

λυτρώσει… 

Επί 

Πάπα Ιουλίου 

Α' (337-352, 

Αλεξάνδρεια), 

τα Χριστούγεν-

να σταμάτησαν 

να γιορτάζονται 

την 6η Ιανουαρίου και καθορίστηκε 

ως επέτειος η 25η  Δεκεμβρίου. 

 Σε αυτό την επιλογή έπαιξε 

ρόλο και η μεγάλη εθνική εορτή του 

"ακατανίκητου" θεού Ήλιου και ο 

εορτασμός των γενεθλίων του Μί-

θρα (μιας δημοφιλούς θεότητας του 

Ινδοϊρανικού πάνθεου) που ήταν 

διαδεδομένα σε όλη την επικράτεια 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και 

εορτάζονταν την ίδια μέρα. Με αυ-

τόν τον τρόπο, οι  Χριστιανοί επιβε-

βαίωναν τη επικράτηση της πίστης 

τους ενάντια στις ειδωλολατρικές 

θεότητες, δίνοντας ταυτόχρονα και 

χριστιανικό νόημα στις αρχαίες αυ-

τές ειδωλολατρικές γιορτές.  

Ο εορτασμός της Γεννήσε-

ως του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου 

πέρασε σε Δύση και Ανατολή γύρω 

στο 376. Ιστορικές πηγές αν αναφέ-

ρουν ότι το 386 ο Αγ. Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος παρότρυνε την εκκλη-

σία της Αντιόχειας να συμφωνήσει 

στην 25η  Δεκεμβρίου ως ημέρα 

εορτασμού της Γέννησης του Κυρί-

ου. 

 Το 529 ο αυτοκράτορας 

Ιουστινιανός ανακήρυξε τα Χριστού-

γεννα επίσημη αργία, απαγορεύο-

ντας κάθε είδους εργασία.  

Ως το 1100, όλα τα έθνη 

της Ευρώπης γιόρταζαν πια τα Χρι-

στούγεννα. 

Με την πάροδο των αιώνων 

οι αρχαίες ειδωλολατρικές γιορτές 

εξαλείφθηκαν. Έμειναν, όμως, μέχρι 

σήμερα οι θρύλοι, οι δοξασίες και ο 

φόβος για τα δαιμονικά των Χρι-

στουγέννων: τους καλικάντζαρους!  

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ 

Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα ; 

Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τη 

γέννηση του Χριστού. Η λέξη 

“Christmas” είναι η συντομία των 

λέξεων “Christ’s+mass”, δηλαδή 

«Χριστός+μάζα» και έχει ελληνική, 

εβραϊκή και λατινική προέλευση. Τα 

Χριστούγεννα είναι μια ετήσια και 

παγκόσμια γιορτή που τιμά τη γέννη-

ση του Ιησού Χριστού. Γιορτάζεται 

από χριστιανούς σε όλο τον κόσμο 

και θεωρείται ως σημαντική θρη-

σκευτική και πολιτιστική γιορτή.  

 Σχεδόν σε όλο τον κόσμο η γέννηση 

του Χριστού γιορτάζεται στις 25 

Δεκεμβρίου. Στην πραγματικότητα 

όμως η ακριβής ημέρα γέννησης δεν 

είναι γνωστή. «Δεν γνωρίζουμε καν 

το ακριβές έτος», λένε οι ειδικοί. 

Αιτία της ανακριβούς παράδοσης 

είναι ότι ο εορτασμός των γενεθλίων 

είναι ένα έθιμο σχετικά καινούριο – 

κάποτε η ημερομηνία γέννησης δεν 

είχε καμία σημασία.  

Στα πρώτα τριακόσια χρόνια 

ύπαρξης της Χριστιανικής εκκλησί-

ας, δεν δινόταν ιδιαίτερη έμφαση 

στη γέννηση του Χριστού, αλλά στην 

σταύρωσή του, που τον οδήγησε στο 

βασίλειο των ουρανών. Κατά την 

παράδοση, ο Μέγας Βασίλειος στην 

Καισάρεια της Καππαδοκίας το 376 

μ.Χ. εκφώνησε την πρώτη ομιλία για 

τη γιορτή των Χριστουγέννων. Από 

άλλες Ιστορικές πηγές γνωρίζουμε 

πως η πρώτη καταγραφή του εορτα-

σμού της γέννησης του Χριστού, την 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Η ιστορία της γιορτής των Χριστουγέννων 

Περσικού θεού Μίθρα. Οι Ρωμαίοι 

επιστρέφοντας από πολέμους της 

Ανατολής έφεραν μαζί τους την λα-

τρεία πολλών θεών. Από τους πιο 

δημοφιλείς ήταν ο Μίθρας γιατί 

ήταν ο θεός του φωτός, του Ήλιου 

που μάχεται και διώχνει το σκοτάδι.   

Έτσι, στις 25 Δεκέμβρη ο ένας Ήλιος 

υποκατέστησε τον άλλο με αποτέλε-

σμα η ημερομηνία να οριστεί ως η 

επίσημη ημερομηνία γέννησης του 

Χριστού. 

Ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 

Δεκεμβρίου πέρασε και από τη Δύση 

στην Ανατολή γύρω στο 376 μ.Χ. 

 Στη χώρα μας οι εορτές αυτές είναι 

(Συνέχεια από τη σελίδα 3) 

από τις ωραιότερες του χρόνου. 

Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τα 

δικά της έθιμα από τα παλιά χρόνια 

έως σήμερα. Γύρω μας ζωντανεύουν 

λειτουργίες, ψαλμοί, τραγούδια, 

γιορτινά οικογενειακά τραπέζια, το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο, το χριστό-

ψωμο, το στολισμένο καραβάκι, 

κεράσματα, γλυκά, δώρα, παιχνίδια, 

φίλοι και συγγενείς όλοι αγαπημένοι 

και χαρούμενοι!  

Τα παιδιά χτυπούν τα τριγωνάκια 

τους, βγαίνουν στους δρόμους νω-

ρίς το πρωί της παραμονής κάθε 

γιορτής και λένε τα κάλαντα: «Καλήν 

ημέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός 

σας Χριστού τη θεία Γέννηση να πω 

στ’ αρχοντικό σας.....». Τα μελομακά-

ρονα, οι κουραμπιέδες, οι δίπλες και 

οι ευχές παραμένουν πάντα οι ίδιες.  

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

Η προσκύνηση των Μάγων—
Ιερώνυμος Μπος—1485-1500  

Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα ; 

συγκεκριμένη ημέρα, έγινε το έτος 

334 μ.Χ. επί πάπα Ιουλίου του Α’.  

Η 25η Δεκεμβρίου συμπίπτει με το 

χειμερινό ηλιοστάσιο, που ξεκινάει η 

αύξηση των ημερών. Εκείνη η περίο-

δος ήταν εορταστική για τους Ρω-

μαίους, αφού γιόρταζαν τη μεγάλη 

εθνική εορτή του “ανίκητου” θεού 

(Συνέχεια από τη σελίδα 4) Ήλιου και τον εορτασμό των γενεθλί-

ων του θεού Μίθρα. Η επιλογή λοι-

πόν αυτής της ημερομηνίας για τη 

γέννηση του Χριστού, δεν είναι τυ-

χαία. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, 

θέλησαν να «υποκαταστήσουν» αυ-

τές τις ειδωλολατρικές εορτές, 

με έναν νέο Ήλιο που ανατέλλει. Με 

έναν ήλιο που θα γεμίσει φως στις 

ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή, τον 

Χριστό μας. 

Με την πάροδο του χρόνου ο εορτα-

σμός των Χριστουγέννων την συγκε-

κριμένη ημερομηνία επικράτησε σε 

όλο τον χριστιανικό κόσμο εκτός της 

Αρμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 

που συνεχίζει να εορτάζει μαζί 

με  τα Θεοφάνεια. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

Το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου 

Το δέντρο των Χριστουγέννων 

αποτελεί σήμερα διεθνές χρι-

στουγεννιάτικο  έθιμο. Σύμφωνα 

με ερευνητές, το πρώτο στολι-

σμένο δέντρο εμφανίστηκε στη 

Γερμανία το 1539 και τα πρώτα 

στολίδια ήταν συσκευασμένα 

φαγητά ή είδη ρουχισμού ή άλλα 

χρήσιμα είδη, που στο πέρασμα 

των χρόνων και με την άνοδο 

του βιοτικού επιπέδου εξελίχθη-

καν μόνο σε διακοσμητικά αντι-

κείμενα. Κατά την παράδοση ο 

πρώτος που στόλισε δέντρο ήταν 

ο Μαρτίνος Λούθηρος. Έχει εκ-

φραστεί όμως και η άποψη ότι το 

έθιμο έχει ανατολίτικη προέλευ-

ση. Σύμφωνα με αυτή, ο Αναστά-

σιος Α΄ το 512 έχτισε στη Συρία 

έναν ναό με δύο ορειχάλκινα 

δέντρα. Τα χριστουγεννιάτικα 

δέντρα μπορεί να είναι είτε φυσι-

κά, κυρίως έλατα, είτε τεχνητά 

των οποίων η παραγωγή είναι 

σημαντική. 

ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 
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Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου και του καραβιού 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

 Το χριστουγεννιάτικο δέ-

ντρο είναι το πιο διαδεδομένο έθιμο 

σε όλο τον κόσμο και ο στολισμός 

του ταυτίζεται με το πνεύμα των 

ημερών. Από την αρχαιότητα υπήρ-

χε σε όλες τις θρησκείες η παράδο-

ση να στολίζονται δέντρα ή κομμά-

τια δέντρων. 

 Οι πρόγονοι του Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου μπορούν να 

αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά 

έθιμα της λατρείας των δέντρων. 

Οι Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν το 

δέντρο στις τελετές τους ως σύμ-

βολο αναγέννησης που σηματο-

δοτούσε το τέλος του χειμώνα και 

τον ερχομό της άνοιξης και της 

αναγέννησης της μητέρας Φύσης.  

 Στην Αγγλία, όπως και 

στη Γαλλία, οι Δρυίδες στόλιζαν 

βελανιδιές με φρούτα και κεριά 

προς τιμήν των θεών τους. Οι 

Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι και οι Εβραίοι 

έφτιαχναν γιρλάντες και στεφάνια 

από αειθαλή δέντρα ως σύμβολα 

της αιώνιας ζωής. 

  Σύμφωνα με ορισμένους ερευνη-

τές, οι χριστουγεννιάτικες παραδό-

σεις είναι ένα μίγμα της λατρείας 

του Σατούρνο και άλλων δοξασιών 

που αναμείχθηκαν με τις χριστιανι-

κές. Υπάρχουν μαρτυρίες από το 

336 μ.Χ ότι στις 25 Δεκεμβρίου 

στην Ρώμη γιορτάζονταν τα Σατουρ-

νάλια προς τιμήν του θεού Σατούρνο 

και οι Ρωμαίοι στόλιζαν διάφορα 

δέντρα με στολίδια όπως καρύδια ή 

άλλα φαγώσιμα. Οι ερευνητές πι-

στεύουν πως τα Σατουρνάλια είναι ο 

πρόδρομος των Χριστουγέννων. Τον 

4ο μ.Χ αιώνα καθιερώθηκε η 25η 

Δεκεμβρίου ως η ημέρα της γέννη-

σης του Χριστού. 

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ως 

σύμβολο 

 Ο Άγγλος ιερομόνα-

χος Άγιος Βονιφάτιος ήταν αυτός 

που καθιέρωσε το Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο ως σύμβολο τον 8ο αιώνα 

μ.Χ. Σύμφωνα με την  παράδοση για 

να εξαλείψει την ιερότητα που απέ-

διδαν οι ειδωλολάτρες στη δρυ, 

έβαλε στη θέση του το έλατο σαν 

σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα 

σαν σύμβολο των Χριστουγέννων. 

   Η παράδοση θέλει τον ιδρυ-

τή του Προτεσταντισμού, Μαρτίνο 

Λούθηρο, να είναι αυτός ο οποίος 

καθιέρωσε το στόλισμα του Χριστου-

γεννιάτικου δέντρου ενώ το 1882 

στην Νέα Υόρκη στολίστηκε το πρώ-

το ηλεκτρικά φωτισμένο Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο από ένα συνάδελφο 

του Τόμας Έντισον. 

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην 

Ελλάδα 

Το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου 

δέντρου το έφεραν στην χώρα μας 

οι Βαυαροί και στην Ελλάδα για 

πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα 

Ανάκτορα του Όθωνα το 1833. 

Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου στην Ελλάδα ήταν το παρα-

δοσιακό Χριστόξυλο ή Δωδεκαμερί-

της ή Σκαρκάνζαλος κυρίως στα 

χωριά της Βορείου Ελλάδος. Κάθε 

Χριστούγεννα έβαζαν ένα μεγάλο 

κούτσουρο από άγρια κερασιά, πεύ-

κο ή ελιά στο τζάκι όπου θα έκαιγε 

για όλο το 12ήμερο των γιορτών 

από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα. 

Σύμφωνα με την παράδοση φέρνει 

καλοτυχία και κυρίως προστατεύει 

το σπίτι από τους καλικάντζαρους 

που μπαίνουν από τις καμινάδες και 

κλέβουν ή κάνουν ζημιές στο νοικο-

κυριό. 

 Αναμφίβολα  το Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο είναι από τα πιο 

όμορφα έθιμα και κάθε χρόνο μικρά 

ή μεγάλα, φυσικά ή τεχνητά στολί-

ζουν μια γωνιά του σπιτιού μας και 

δίνουν χαρά σε μικρούς αλλά και σε 

μεγάλους. 

Το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου 

Καραβιού 

Το καράβι συμβολίζει την καινούρ-

για πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, 

μετά τη γέννηση του Χριστού. Έθιμο 

που υποχώρησε με το χρόνο, μπρο-

στά σε αυτό του δέντρου, αλλά κα-

νένας δεν δείχνει να το έχει ξεχάσει. 

Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι 

αποτελεί παράδοση των παλαιών 

εποχών της χώρας μας, που τα παι-

διά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό 

νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια 

τους. Αποτελούσε, όμως, και ένα 

είδος τιμής και καλωσορίσματος 

στους ναυτικούς, που επέστρεφαν 

από τα ταξίδια τους. 

 Πριν από 50 χρόνια, δηλα-

δή έως και την πρώτη μεταπολεμική 

δεκαετία, συναντούσαμε το καρα-

βάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και 

στα χέρια των παιδιών που έλεγαν 

τα κάλαντα. Σήμερα, η παράδοση 

αυτή τείνει να εξαφανιστεί, μιας και 

έχει αντικατασταθεί από το ξενό-

φερτο έλατο. 

(Συνέχεια στη σελίδα 7) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%86%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

 Συνυφασμένο με αποχωρι-

σμούς και δυσάρεστες αναμνήσεις, 

αλλά και ως τάμα των ναυτικών σε 

στιγμές κινδύνου στη θάλασσα, το 

καράβι δεν θα μπορούσε να συμ-

βολίσει οικογενειακές συνεστιάσεις 

θαλπωρής, με παρόντα όλα τα 

μέλη, ή να τονώσει το οικογενειακό 

αίσθημα. Για το λόγο αυτό, το κα-

ράβι σπάνια αποτέλεσε στοιχείο 

διακόσμησης των ελληνικών σπι-

τιών τα Χριστούγεννα.» 

(Συνέχεια από τη σελίδα 6) Εντούτοις, στις αρχές της δεκαετίας 

του 1970, συζητήθηκε έντονα στη 

χώρα μας το ζήτημα κατάργησης του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου και αντι-

κατάστασής του από το καράβι. Σε 

ορισμένες περιοχές (κυρίως στα 

νησιά) εξακολουθούν να στολί-

ζουν «καραβάκια», ενώ τα τελευ-

ταία χρόνια γίνεται μια αξιέπαινη 

προσπάθεια ορισμένων Δήμων 

της χώρας, να επαναφέρουν το 

έθιμο στην αρχική του μορφή, 

στολίζοντας στις πλατείες τους 

καραβάκια αντί για έλατα. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΚΑΣ 

Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου και του καραβιού 

   Η Ελλάδα είναι ευλογημένος τό-

πος. Ευλογημένος με το δώρο της 

θάλασσας και του απέραντου γαλά-

ζιου. Έτσι, η Ελλάδα υπήρξε, ιστορι-

κά, χώρα ναυτικών. Και είναι ακό-

μα, έχοντας βιώσει έντονα όσα κα-

λά, αλλά και κακά φέρνει η θάλασ-

σα, στο πέρασμα των χρόνων. 

Λογικό ήταν, λοιπόν, η καθημερινό-

τητα των κατοίκων της να περιστρέ-

φεται γύρω από το υγρό στοιχεί-

ο. Γεγονός που ήταν, μάλιστα, εντο-

νότερο πριν αρκετές δεκαετίες, 

όταν σχεδόν από κάθε σπίτι, θα 

έλεγε κανείς, ο πατέρας ή ο γιος -

πολλές φορές και οι δύο- έλειπαν "στα 

καράβια", παλεύοντας για το ψωμί 

της οικογένειας. Και τα Χριστούγεννα 

δεν μπορούσαν να διαφέρουν. 

  Τα Χριστούγεννα παιδιά ή και μεγα-

λύτεροι  γυρνάνε από πόρτα σε πόρ-

τα για να πούνε τα κάλαντα, κρατώ-

ντας στα χέρια ένα τέτοιο, χειροποίη-

το καραβάκι. 

Το καραβάκι ενδεχομένως να συμβό-

λιζε, όχι μόνο την προσμονή των παι-

διών για αντάμωση με τους συγγενείς 

τους, αλλά και τη δική τους αγάπη 

για τη θάλασσα. Παράλληλα, μικρά 

καραβάκια είχαν τον ρόλο και ενός 

τιμητικού καλωσορίσματος για 

τους Έλληνες θαλασσοπόρους που 

επέστρεφαν στα σπίτια και τις οι-

κογένειές τους, καθώς και τάμα-

τος για να είναι ασφαλείς στα 

άγρια κύματα. 

Ως τέτοιο βρήκε, σιγά - σιγά, μεγα-

λύτερη θέση και μέσα στα σπίτια 

των Ελλήνων - κυρίως όσων ασχο-

λούνταν με τη θάλασσα - και κα-

θιερώθηκε το έθιμο του στολισμού 

του. 

Το έθιμο με το καραβάκι άντεξε 

για αρκετά χρόνια μετά το... ντε-

μπούτο του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου στην ελληνική πραγματι-

κότητα. Το πρώτο δέντρο στην 

Ελλάδα -πιθανότατα ένα έλατο- 

στολίστηκε το 1833, στα ανάκτο-

ρα του βασιλιά Όθωνα, στο Ναύ-

πλιο. Παρόλα αυτά, μόλις τη δεκα-

ετία του 1950 κατάφερε να μπει 

μαζικότερα στα ελληνικά σπίτια. 

 

ΕΛΛΗ ΑΝΔΡΕΟΥ 

Το χριστουγεννιάτικο καράβι 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

Έβρος 

 Ο Έβρος παρουσιάζει μια 

εξαιρετική ποικιλία εθίμων. 

Άλλωστε, πολλοί από τους κατοί-

κους του νομού κατάγονται από την 

Ανατολική Θράκη, περιοχή με πλού-

σια λαογραφική παράδοση. Μόνο η 

Μάνη, χωριό της επαρχίας Διδυμο-

τείχου, έχει να μας παρουσιάσει 47 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια! 

 Το πρωί της Παραμονής 

των Χριστουγέννων τα παιδιά, πανέ-

τοιμα πλέον, με τις ομάδες τους 

ξεχύνονταν στα θεοσκότεινα 

σοκάκια των χω-

ριών,κρατώντας στα χέρια 

τους χοντρά και μακρυά ξύλα, 

τις «τσουμάκες». 

 Τα ξύλα αυτά δεν 

ήταν μόνο σύμβολο της γιορ-

τής, που συμβολίζανε τα ρα-

βδιά των ποιμένων της Βίβλου. 

Ήταν τα προστατευτικά τους 

μέσα από τις επιθέσεις των 

σκυλιών. Μ’ αυτές επίσης θα 

χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών, 

για να τους ανοίξουν. 

 Η «Χριστόκλουρα»: Ένα 

άλλο έθιμο είναι αυτό της Χριστό-

κλουρας, δηλαδή μιας παραλλαγής 

του «Χριστοκούλουρου» που συνα-

ντάμε και σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. Οι γυναίκες των Σαρακα-

τσάνων στη Θράκη εξακολουθούν 

να ζυμώνουν και να φτιάχνουν τη 

«Χριστόκλουρα», η οποία είναι κε-

ντημένη. 

 Τα κεντήματα στη 

«Χριστόκλουρα» αναπαριστούν πρό-

βατα, άλογα, τη στάνη, τη στρούγκα 

και άλλα στοιχεία του παλαιού κα-

θημερινού τους βίου. Τη 

«Χριστόκλουρα» την τρώνε όλοι μαζί 

με μέλι, περιμένοντας τη γέννηση 

του Χριστού. Στο τραπέζι των Θρα-

κιωτών ακόμη και σήμερα, το βράδυ 

της παραμονής των Χριστουγέννων, 

βρίσκονται εννέα διαφορετικά τρόφι-

μα, που το καθένα συμβολίζει στιγμές 

της καθημερινότητας. 

 Το έθιμο των Μπαμουσιαραί-

ων αναβιώνει στο Ρήγιο του Διδυμο-

τείχου τη δεύτερη μέρα των Χριστου-

γέννων. Δύο παλικάρια μεταμφιέζο-

νται το ένα σε μπαμπουσιάρο και το 

άλλο σε γυναίκα του μπαμπούσιαρου. 

 Το πρώτο φορά μια νεροκο-

λοκύθα στο πρόσωπο με τρύπες στα 

μάτια και στο στόμα, προβιές προβά-

των και κρεμά στη μέση κουδούνια 

και στη ζώνη του ένα μεγάλο μαχαίρι. 

Ζουρνατζήτδες ή γκαϊντατζήδες συ-

νοδεύουν το ζευγάρι καθώς και ένα 

νταουλτζή. Η άγρια και χαρακτηριστι-

κή μουσική των οργανοπαιχτών ξεση-

κώνει όλο το χωριό. 

 Ρουγκάτσια λέγονται οι με-

ταμφιεσμένοι σε πολλά μέρη του 

Έβρου που τραγουδούν τα κάλαντα. 

Τα Λάβαρα αποτελούνται από δύο 

παρέες (όσες και οι συνοικίες) και το 

βράδυ της παραμονής των Χριστου-

γέννων ανταμώνουν στην παλιά εκ-

κλησία του Αγίου Αθανασίου, όπου 

έλεγαν εναλλάξ κάθε ομάδα του Χρι-

στού το τραγούδι. Έτσι γίνονταν το 

«Άνοιγμα στα Ρουγκάτσια». 

 Σήμερα το έθιμο αυτό τελεί-

ται στον κεντρικό δρόμο των λαβά-

ρων τις πρωινές ώρες της πρώτης 

ημέρας της εορτής των Χριστου-

γέννων για τους οδηγούς των διερ-

χόμενων αυτοκινήτων. 

 Την παραμονή ή προπα-

ραμονή των Χριστουγέννων, έχουν 

προηγηθεί τα «χοιροσφάγια», η 

σφαγή των γουρουνιών, που το 

παχύ τους κρέας και το λίπος ήταν 

η κατάλληλη τροφή για τον βαρύ 

θρακικό χειμώνα. Το παχύ έντερο 

των γουρουνιών, καθαρίζεται και 

γεμίζεται με ψιλοκομμένο κρέ-

ας, πράσο, ρύζι και μυρωδικά, 

για να αποτελέσει το καθιερω-

μένο στα περισσότερα μέρη 

του Έβρου, έδεσμα την 

«μπάμπω». 

Ροδόπη 

 Στην Κομοτηνή τα 

Χριστούγεννα δε λένε κάλα-

ντα, αλλά την Πρωτοχρονιά 

από το βράδυ γυρνούν με α-

ναμμένα φανάρια τα οποία 

είναι στολισμένα με κορδέλες και 

με βαπόρια και τραγουδούν τα 

κάλαντα από ένα τυπωμένο βιβλίο. 

Τα παιδιά κρατούν σφυριά ξύλινα, 

βαμμένα με πολλά χρώματα και με 

αυτά χτυπούν τις πόρτες και μα-

ζεύουν στραγάλια, σύκα, ξυλοκέ-

ρατα, πορτοκάλια, καρύδια. Όχι 

όμως και χρήματα. 

Ξάνθη 

Στα Άβδηρα, την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς ορισμένες οικογέ-

νειες δε ζυμώνουν βασιλόπιτα, 

αλλά, ανοίγουν φύλλο και παρα-

σκευάζουν μία πίτα με πράσο, κιμά 

και μπαχαρικό κύμινο. Μέσα στην 

πρασόπιτα βάζουν το φλουρί. Η 

πίτα ψήνεται σε παραδοσιακό τα-

ψί, που ονομάζεται σινί και τα πα-

(Συνέχεια στη σελίδα 9) 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Το έθιμο των Μπαμουσιαραίων 
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λιότερα χρόνια σερβίρονταν πάνω 

σε χαμηλό ξύλινο τραπέζι, το σορβά. 

Καβάλα 

Στην πόλη της Καβάλας, πολλοί 

κάτοικοι διατηρούν ακόμα κάποια 

από τα έθιμα που έφεραν μαζί τους 

οι πρόσφυγες από την Ανατολική 

Θράκη, όπως το σπάσιμο του ρο-

διού μπροστά στην είσοδο του σπι-

τιού για καλή τύχη, αλλά και η μετα-

φορά μιας πέτρας -συνήθως από το 

μικρότερο μέλος της οικογένειας- 

στο εσωτερικό του σπιτιού για να 

είναι στέρεο το σπίτι και γερή ολό-

κληρη η οικογένεια τη νέα χρονιά. 

 Στο Δημοτικό Διαμέρισμα 

Μυρτοφύτου, την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς αναβιώνει ένα έθιμο 

που έχει τις ρίζες του στην Τουρκο-

κρατία. Τα αγόρια που θα φύγουν 

στρατιώτες μέσα στη νέα χρονιά 

συγκεντρώνουν μεγάλες στοίβες 

από ξύλα στην πλατεία. 

 Την παραμονή του νέου 

χρόνου θα ανάψουν μια εντυπωσια-

κή φωτιά ψέλνοντας τα κάλαντα. 

Στις δώδεκα ακριβώς, με το χτύπη-

μα του ρολογιού της εκκλησίας, 

ξεκινάει ένα παραδοσιακό γλέντι με 

τσίπουρο και γλυκά. 

 Στο δημοτικό διαμέρισμα 

Ποδοχωρίου, την πρώτη ημέρα κά-

θε νέου χρόνου διατηρούν ακόμα 

αναλλοίωτο το έθιμο του 

«ποδαρικού», όπου τα πιο μικρά 

παιδιά επισκέπτονται όλα τα σπίτια 

του οικισμού μπαίνοντας μέσα σε 

αυτά με το δεξί πόδι, λένε ευχές 

στους νοικοκύρηδες του σπιτιού και 

δέχονται γλυκά και δώρα. 

 Στο νησί της Θάσου οι οικο-

γένειες κρατούν ένα πολύ παλιό 

έθιμο: Το σπόρδισμα των φύλλων. 

Κάθονται όλοι γύρω από το αναμμέ-

(Συνέχεια από τη σελίδα 8) νο τζάκι, τραβούν την αν-

θρακιά προς τα έξω και ρί-

χνουν γύρω στ αναμμένα 

κάρβουνα, φύλλα ελιάς, βά-

ζοντας στο νου τους από μια 

ευχή, χωρίς όμως να την 

πουν στους άλλους. Όποιου 

το φύλλο γυρίσει περισσότε-

ρο, εκείνου θα πραγματοποι-

ηθεί και η ευχή του. 

 Από την παραμονή 

των Χριστουγέννων ένα ακό-

μη έθιμο αναβιώνει στην πόλη και 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας 

Καρβάλης. Πρόκειται για την επίσκε-

ψη του Καππαδόκη Άη Βασίλη που 

ολοκλήρωσε το μεγάλο του ταξίδι από 

την Καισάρεια φθάνοντας στο λαο-

γραφικό χωριό «Ακόντισμα», όπου θα 

παραμείνει μέχρι την τελευταία μέρα 

του έτους. 

Δράμα 

 Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον παρουσιάζει η πολι-

τιστική παράδοση του 

νομού Δράμας, με την 

πλούσια λαογραφία, τα 

ήθη τα έθιμα, τις γιορτές 

και τα διονυσιακά δρώμε-

να που πραγματοποιού-

νται όλες τις εποχές του 

χρόνου. 

 Οι Μωμόγεροι, ένα είδος 

λαϊκού παραδοσιακού θεάτρου, ανα-

βιώνει στους Σιταγρούς και τα Πλατα-

νιά, χωριά όπου υπάρχουν πρόσφυ-

γες από τον Πόντο. Η ονομασία Μω-

μόγεροι προέρχεται από τις λέξεις 

μίμος και γέρος, από τις μιμητικές 

κινήσεις που κάνουν οι πρωταγωνι-

στές με μορφή γεροντικών προσώ-

πων. 

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται 

όλο το Δωδεκαήμερο (Χριστούγεννα, 

Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια). 

 Σε απόσταση τεσσάρων 

χιλιομέτρων από την πόλη της Δρά-

μας βρίσκεται το Μοναστηράκι, 

όπου κάθε χρόνο, στις 6 Ιανουαρί-

ου, την ημέρα των Θεοφανίων, 

αναβιώνει το έθιμο των Αράπηδων. 

Έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελ-

ληνική θρησκεία και πιο συγκεκρι-

μένα στις διονυσιακές τελετές, ενώ 

έχει δεχτεί και χριστιανικές επιρρο-

ές. 

 Οι Αράπηδες είναι μια 

εθιμική παράσταση (δρώμενο) με 

έντονα την υπερβολή, το μαγικό 

και το λατρευτικό στοιχείο, στην 

οποία συμμετέχουν οι κάτοικοι της 

περιοχής. Είναι μία από τις μεταμ-

φιέσεις του Δωδεκαημέρου 

(25/12-6/1) που γίνονται στο Νο-

μό Δράμας και πιο συγκεκριμένα 

στο Μοναστηράκι, στο Βώλακα, 

στην Πετρούσα, στον Ξηροπόταμο, 

στους Πύργους και στην Καλή Βρύ-

(Συνέχεια στη σελίδα 10) 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Οι Μωμόγεροι 

Οι Αράπηδες 
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ση. 

Το ίδιο έθιμο συναντάμε επίσης και 

στα χωριά Βώλακας, Πετρούσα και 

Ξηροπόταμος. Αναβιώνει επίσης 

κάθε χρόνο και στη Νικήσιανη του 

Δήμου Παγγαίου. 

 Ξεχωριστό ενδιαφέρον πα-

ρουσιάζει ο εορτασμός των Θεοφα-

(Συνέχεια από τη σελίδα 9) νίων στην πόλη της Δράμας με πλη-

θώρα εκδηλώσεων και δρώμενων. 

Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση της 

καλοχρονίας, δηλαδή η καλή υγεία 

και η πλούσια γεωργική και κτηνοτρο-

φική παραγωγή. 

 Μαύρες κάπες, δέρματα 

ζώων, μάσκες, κουδούνια και θόρυ-

βοι, στάχτη και σταχτώματα, χοροί 

και αγερμοί, αναπαράσταση οργώ-

ματος και σποράς, πλούσιο φαγο-

πότι και ευχές επιδιώκουν να επε-

νεργήσουν στην καρποφορία της 

φύσης. 

 

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Έθιμα από τη Θεσσαλία και την  Ήπειρο 

Μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα 

με χιλιάδες λαμπιόνια και στολισμέ-

νες πλατείες, ευρηματικές ιδέες των 

συλλόγων με μουσικές και κεράσμα-

τα, μυρωδιές από γλυκίσματα και 

φαγητά, η Ήπειρος των παραδόσε-

ων υποδέχεται τα Χριστούγεννα. 

Άνθρωποι με βαθιά πίστη τηρούν 

ακόμα και σήμερα τη νηστεία των 

σαράντα ημερών, από τις 15 Νοεμ-

βρίου ώς και τις 24 Δεκεμβρίου, 

 Στα χωριά κρεμάνε στους 

τοίχους και τις εξώπορτες ολόκλη-

ρες πλεξούδες από σκόρδα που 

καρφώνουν πάνω του μοσχοκάρφια 

(γαριφαλάκια) για να διώξουν το 

κακό μάτι. Αλλά και στεφάνια με 

χριστουγεννιάτικα στολίδια για να 

έχει τύχη το σπιτικό τους. 

Ένα από τα σημαντικότερα 

έθιμα της Ηπείρου είναι τα σπάργα-

να του Χριστού. Πρόκειται για μια 

στοίβα από τηγανίτες ψημένες στο 

τζάκι σε πυρωμένη πέτρα, μελωμέ-

νες με ζαχαρόνερο, καρύδια και 

κανέλα. Το τοπικό αυτό γλύκισμα 

τρώγεται το βράδυ της παραμονής 

των Χριστουγέννων. Ενώ, το βασικό 

πιάτο στο γιορτινό τραπέζι είναι τα 

γιαπράκια ή αλλιώς λαχανοντολμά-

δες, το οποίο συμβολίζει το φάσκιω-

μα του Χριστού. Το «ψωμί του Χρι-

στού» (χριστόψωμο), οι νοικοκυρές 

το φτιάχνουν με ειδική μαγιά από 

ξερό βασιλικό, στολισμένο με διάφο-

ρα διακοσμητικά, σκαλιστά με ζυμάρι 

ή πρόσθετα στολίδια, αλλά πάντα με 

ένα σταυρό πάνω. Με αυτόν τον τρό-

πο τονίζουν το σκοπό του χριστόψω-

μου και εκφράζουν τις διάφορες πε-

ποιθήσεις των πιστών.  

Σε πολλά μέρη της Ηπείρου, 

φτιάχνουν και την πρωτοχρονιάτικη 

πίτα, τη λεγόμενη μπουκουβάλα, που 

σημαίνει μπουκιές ψωμιού ανακατε-

μένες στο τηγάνι με ζεστό λάδι, λίπος 

ή βούτυρο. 

 Διατηρείται, επίσης, το έθιμο 

της 

«γουρνοχαράς». Η προετοιμασία για 

το σφάξιμο του γουρουνιού, γίνεται 

πάντα με ιδιαίτερη φροντίδα, ενώ 

ακολουθείται και γλέντι με κρασί μέ-

χρι τα ξημερώματα. Στα μικρά χωριά 

το σφάξιμο του γουρουνιού γίνεται 

στις αυλές των σπιτιών, ενώ στις με-

γάλες πόλεις γίνεται στις πλατείες 

συνοδευόμενο από πολλές εκδηλώ-

σεις κεφιού και γλεντιού.  

Την παραμονή των Χριστου-

γέννων, τα μεσάνυχτα, τα νεαρά αγό-

ρια και κορίτσια, επιστρέφοντας στο 

σπίτι από την εκκλησία, τοποθε-

τούν δίπλα στο αναμμένο τζάκι 

μικρά κλαδιά δέντρων ( κέδρου ή 

αγροκερασίας), που αντιπροσω-

πεύουν τις προσωπικές τους επιθυ-

μίες.  

Τα χριστουγεννιάτικα κάλα-

ντα τα παιδιά τα ψάλλουν είτε την 

παραμονή είτε ανήμερα. Παλαιότε-

ρα, κάθε παρέα που έλεγε τα κά-

λαντα, χτυπούσε την πόρτα των 

σπιτιών με ξύλα και μόλις η νοικο-

κυρά νέας άνοιγε κατευθύνονταν 

στο τζάκι και ανακάτευαν τη φω-

τιά με το ξύλο, λέγοντας ευχές για 

τη νέα χρονιά.  

Την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς τα παιδιά βγαίνουν στους 

δρόμους τραγουδώντας τα Αγιοβα-

σιλιάτικα κάλαντα και φωνάζοντας 

«Σουρβασό».  

Ενώ, ανήμερα στους δρό-

μους της Ηπείρου μπορεί να δει 

κανείς τα λεγόμενα 

«Μπαμπαλιούρια». Ένα έθιμο που 

έχει τις ρίζες του στη Διονυσιακή 

λατρεία. Τα αγόρια ντύνονται με 

φουστανέλες, σαν καπετάνιοι της 

εποχής της Τουρκοκρατίας. Τα 

κουδούνια που κρέμονται από τη 

μέση των ‘’κουδουνάδων’’, που 

συνοδεύουν τους καπετάνιους με 

τις… γυναίκες τους, ηχούν δίνο-

ντας το μήνυμα της εκκίνησης της 

νέας χρονιάς. 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ 

Η μπουκουβάλα 



 

Η ιστοσελίδα του ΣΤ2 : https://sainia.gr 

ΤΕΥ Χ Ο Σ  3 9  Σ ΕΛΙΔ Α  1 1  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

 Γεμάτα με έθιμα είναι τα 

Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά 

στην Ρούμελη. Κάλαντα, βασιλόψω-

μο αλλά και χοιροσφαγή και πά-

ντρεμα της φωτιάς είναι κάποια 

από αυτά. Ας τα δούμε όμως αναλυ-

τικά. 

ΧΟΙΡΟΣΦΑΓΗ 

 Στα ορεινά χωριά της δυτι-

κής Φθιώτιδας είναι απίθανο να μη 

συναντήσουμε τουλάχιστον ένα 

χοίρο σε κάθε σπίτι. Ήταν πάντα 

θέμα αρχοντιάς, κοινωνικής και 

οικονομικής επιφάνειας. Η προετοι-

μασία για τη σφαγή τους ξεκινά 

πολύ νωρίς αφού οι νοικοκυρές εί-

ναι υποχρεωμένες να βρουν πλέον 

γανωματή για να γανώσουν (να κα-

σιτερώσουν) τα οικιακά σκεύη που 

είναι αναγκαία για την χοιροσφαγή. 

Για τη χοιροσφαγή χρειάζεται κάρ-

βουνο,φωτιά και λιβάνι. Η νοικοκυ-

ρά τα ρίχνει πάνω στη σφαγή ενώ 

στο στόμα του χοίρου βάζουν ένα 

λεμόνι για να μένει ανοιχτό και να 

αερίζεται. 

ΤΟ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

 Το αρραβώνιασμα της φω-

τιάς: γίνεται ξημερώματα των Χρι-

στουγέννων την ώρα που ο λαός την 

αποκαλεί "ανοιχτή ώρα". Η νοικοκυ-

ρά βάζει ένα μεγάλο ξύλο στο τζάκι 

και σύμφωνα με την παράδοση εκεί-

νη την ώρα ό,τι ζητήσεις - βεβαίως 

θα πρέπει να αφορά τα παιδιά και 

όχι τους παντρεμένους - μπορεί να 

γίνει. Αντίθετα το πάντρεμα της 

φωτιάς γίνεται τα ξημερώματα της 

πρωτοχρονιάς. Στο τζάκι μπαίνουν 

δύο μεγάλα ξύλα που φροντίζει ο 

νοικοκύρης να είναι ισομερή για να 

καίγονται το ίδιο. Σύμφωνα με την 

παράδοση εκείνη την ώρα που δεν 

αλλάζει μόνο ημέρα, αλλά αλλάζει και 

χρόνος όποια ευχή η όποια κατάρα 

και αν κάνει ο άνθρωπος αυτή θα 

πιάσει τόπο λέει ο λαός. Τα συγκεκρι-

μένα έθιμα τα συναντάμε σε πάρα 

πολλά σημεία της Ρούμελης ιδιαίτερα 

όμως στη δυτική Φθιώτιδα και στην 

ορεινή Δωρίδα. 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΨΩΜΟ 

 Τρώγεται ανήμερα του Αγίου 

Βασιλείου 

από όπου 

πήρε και το 

όνομα του. 

Εκτός από 

αλεύρι οι 

νοικοκυρές 

βάζουν 

μέσα ρεβύ-

θι αλεσμέ-

νο, βασιλι-

κό και νερό 

και πάνω του δημιουργούν διάφορα 

σχήματα και παραστάσεις είτε αυτές 

αφορούν την παραγωγή είτε την υγεί-

α είτε την οικογένεια. Μετά το ψήσι-

μό του είναι έτοιμο να κοπεί, την ώρα 

του φαγητού, το μεσημέρι της Πρω-

τοχρονιάς. Παράλληλα με το βασιλό-

ψωμο οι νοικοκυρές κάνουν και της 

Βασιλοκουλούρες. 

ΤΟ ΤΑΪΣΜΑ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 

 Το τάισμα της βρύσης γίνε-

ται τα μεσάνυχτα της παραμονής των 

Χριστουγέννων. Οι κοπέλες του χω-

ριού πηγαίνουν στις βρύσες του 

χωριού και τις αλείφουν με βούτυ-

ρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέ-

χει το νερό να τρέχει και η προκο-

πή στο σπίτι τον καινούργιο χρόνο 

και όπως γλυκό είναι το μέλι, έτσι 

γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Μ' 

αυτή την κίνηση παίρνουν από τη 

βρύση το "αμίλητο" νερό. Για να 

έχουν καλή σοδειά έφερναν στη 

βρύση βούτυρο, τυρί, ή ψημένο 

σιτάρι ή κλαδί ελιάς, ή όσπρια και 

φρόντιζαν να φτάσουν εκεί όσο το 

δυνατόν νωρίτερα, γιατί, όπως 

έλεγαν, όποια θα πήγαινε πρώτη 

στη βρύση, αυτή θα στεκόταν και 

η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. 

Επιστρέφοντας στο σπίτι, οι γυναί-

κες, έφερναν το καινούργιο νερό, 

αφού πρώτα είχαν αδειάσει από 

τα βαρέλια τους το παλιό. Η διαδι-

κασία αυτή της μετάβασης και της 

επιστροφής στη βρύση, γίνεται 

σιωπηλά- για αυτό και ονομάστηκε 

αμίλητο νερό. Με το 'αμίλητο' νερό 

οι γυναίκες ραντίζουν τα σπίτια 

τους, για ευρωστία και καλή τύχη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Έθιμα από τη Στερεά Ελλάδα 

Βασιλόψωμο 

Τα χριστόψωμα, τα κεράσματα, τα 

λαλάγια, το τσιγαρισμένο χοιρινό 

κρέας, το πάτημα της πέτρας, κα-

θώς και τα φαγητά στην κρήνη για τις 

Μοίρες, είναι μερικά από τα έθιμα 

της περιόδου των Χριστουγέννων που 

τηρούνται σε διάφορες περιοχές 

της Πελοποννήσου. 

Στη Μάνη, οι οικογένειες ψήνουν 

Έθιμα από την Πελοπόννησο 
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Τα χριστόψωμα, τα κεράσματα, τα 

λαλάγια, το τσιγαρισμένο χοιρινό 

κρέας, το πάτημα της πέτρας, κα-

θώς και τα φαγητά στην κρήνη για 

τις Μοίρες, είναι μερικά από τα 

έθιμα της περιόδου των Χριστουγέν-

νων που τηρούνται σε διάφορες 

περιοχές της Πελοποννήσου. 

Στη Μάνη, οι οικογένειες ψήνουν 

στον φούρνο του σπιτιού τα χριστό-

ψωμα, τα οποία κόβει ο οικοδεσπό-

της ανήμερα τα Χριστούγεννα, α-

φού πρώτα ευχηθεί χρόνια πολλά. 

Επίσης, σε πολλά σπίτια ζυμώνουν 

και τηγανίζουν τα μανιάτικα λαλά-

για. Μάλιστα, η πρώτη τηγανίδα 

είναι πάντα μεγάλη, έχει ένα σταυ-

ρό και είναι του Χριστού. 

Στο Θεόκτιστο της Αρκαδίας ανα-

βιώνει τη δεύτερη ημέρα των Χρι-

στουγέννων το έθιμο του παστού 

και της τσιγαρίδας. Συγκεκριμένα 

κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώ-

νονται όλοι μαζί και τρώνε παρέα, 

χορεύουν και τραγουδούν. 

Στα χωριά των Καλαβρύτων οι νοι-

κοκυρές ετοιμάζουν με ιδιαίτερη 

επιμέλεια τα χριστόψωμα, τα οποία 

διαφέρουν από το ψωμί που παρα-

σκευάζουν τις υπόλοιπες ημέρες του 

χρόνου. Τα χριστόψωμα είναι λευκά 

και αφράτα, περιέχουν σουσάμι και 

καρύδια, ενώ στο επάνω μέρος είναι 

σχηματισμένος ο σταυρός. 

Στη Μεσσηνία, και όχι μόνο, ένα από 

τα έθιμα είναι το σπάσιμο του ροδιού 

την Πρωτοχρονιά μετά την επιστροφή 

από την εκκλησία. Ο νοικοκύρης 

μπαίνει πρώτος στο σπίτι με το ρόδι 

στο χέρι και αφού το σπάσει, ρίχνο-

ντάς το κάτω, κάνει ευχές. Επίσης, το 

πρωί της Πρωτοχρονιάς, όταν τα μέ-

λη της οικογένειας βγαίνουν από το 

σπίτι, πατούν πάνω σε μία μεγάλη 

πέτρα, την οποία έχει τοποθετήσει 

στο κατώφλι η νοικοκυρά από την 

παραμονή. 

Στην Κορινθία, ένα από τα έθιμα εί-

ναι αυτό της ψυχοκόρης. Συγκεκριμέ-

να ανήμερα την Πρωτοχρονιά, όταν η 

οικογένεια επιστρέφει από την εκκλη-

σία, η έφηβη κόρη τούς υποδέχεται, 

κρατώντας ένα μεγάλο πιάτο με γλυ-

κά και τα προσφέρει. 

Στην Ερμιόνη της Αργολίδας, οι νέοι 

τηρούν την παραμονή και ανήμερα 

των Θεοφανείων το έθιμο του «Γιάλα-

Γιάλα». Ειδικότερα, την παραμονή 

της εορτής στολίζουν με φύλλα φοίνι-

κα τις βάρκες από όπου θα βουτή-

ξουν στη θάλασσα για να πιάσουν το 

Σταυρό. Ανήμερα των Θεοφανείων, 

έχοντας φορέσει παραδοσιακές 

ναυτικές στολές, περνούν από τα 

σπίτια και δέχονται κεράσματα και 

ευχές, τραγουδώντας το «Γιάλα-

Γιάλα», έως την ώρα που θα πέ-

σουν στη θάλασσα για να πιάσουν 

τον Σταυρό. 

Σε χωριά της Αρκαδίας, κάτοικοι 

τοποθετούν σε κρήνες, ανήμερα 

την Πρωτοχρονιά, διάφορα φαγη-

τά για τις Μοίρες. Εάν τη επόμενη 

ημέρα δεν τα βρουν, σημαίνει για 

αυτούς ότι η νέα χρονιά θα είναι 

καλή, ενώ εάν είναι στη θέση τους, 

τότε πιστεύουν θα συμβεί το αντί-

θετο. 

ΕΒΙΤΑ ΓΚΟΤΣΗ 

Έθιμα από την Πελοπόννησο 

Μανιάτικα λαλάγγια 

Έθιμα από την Κρήτη 

Ήθη και έθιμα που οι ρίζες τους 

φθάνουν μέχρι την αρχαία εποχή 

αναβιώνουν τις Γιορτές στην Κρήτη.  

Το έθιμο της ζύμης στην Κρήτη 

Τη νύχτα της παραμονής των Χρι-

στουγέννων έβαζαν λίγη κοινή ζύμη 

σ’ ένα πιάτο και κάποια στιγμή, ενώ 

βεγγερίζανε (ξενυχτούσαν συζητώ-

ντας) περιμένοντας, η ζύμη ανέβαι-

νε και γινόταν προζύμι. Τότε, κατά 

την πίστη των ανθρώπων, ήταν η 

ώρα που γεννάται ο Χριστός. Συνδε-

δεμένο με το έθιμο αυτό είναι και 

εκείνο με τα κλαδιά και βλαστούς 

που οι νοικοκυρές έκοβαν το βράδυ 

της παραμονής των Χριστουγέν-

νων και τα πήγαιναν στο σπίτι. Τα 

έβαζαν σε ποτήρι με νερό και περί-

μεναν να ανθίσουν την ώρα της 

Θείας Γέννησης. 

Το Χριστόψωμο 

Από τις πιο χαρακτηριστικές προε-

τοιμασίες της παραμονής των Χρι-

στουγέννων είναι το ζύμωμα του 

χριστόψωμου. Τα χριστόψωμα, 

αποτελούν το βασικό ψωμί των 
(Συνέχεια στη σελίδα 13) 

Το έθιμο της ζύμης 
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Χριστουγέννων και το ευλογημένο, 

αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του 

νοικοκύρη και της οικογένειάς του. 

Το ζύμωμα είναι μια ιεροτελεστία. 

Χρησιμοποιούν ακριβά υλικά, ψιλο-

κοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, 

μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφα-

λα, λέγοντας: "Ο Χριστός γεννιέται , 

το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να 

γένει." Πλάθουν το ζυμάρι, παίρνουν 

τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κου-

λούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν 

σταυρό με λουρίδες απ΄ τη ζύμη. 

Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο 

καρύδι. Στην υπόλοιπη επιφάνεια 

σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι 

ή με το πιρούνι. Χριστούγεννα ανή-

μερα, ο νοικοκύρης έπαιρνε το χρι-

στόψωμο, το σταύρωνε, το έκοβε 

και το μοίραζε σ' όλη την οικογένειά 

του και σε όσους παρευρίσκονταν 

στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Με-

ρικοί, εδώ βλέπουν ένα συμβολισμό 

της Θείας κοινωνίας. Όπως ο Χρι-

στός έδωσε τον άρτο της ζωής σε 

όλη την ανθρώπινη οικογένειά του.  

Το ακοίμητο τζάκι 

 Το "ακοίμητο" τζάκι με τα 

μεγάλα κούτσουρα εξακολουθεί και 

τις ημέρες μας να δίνει τον τόνο 

μιας γιορτής οικογενειακής που όλοι 

αναζητούν την ευτυχία της γέννη-

σης του νέου χρόνου που έρχεται. 

Οι παλαιότεροι έλεγαν πώς μέσα 

από την αθρακιά - την στάχτη- μπο-

ρούσαν να μαντέψουν τα μελλούμε-

να. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 12) Τα χοιροσφάγια 

 Παλιότερα στα χωριά, δεν 

υπήρχε οικογένεια που να μην εκτρέ-

φει όλο το χρόνο ένα γουρούνι για να 

το σφάξει τις γιορτινές μέρες. Ο χοί-

ρος σφάζονταν την παραμονή των 

Χριστουγέννων, την ημέρα των Αγίων 

Δέκα και ήταν το κύριο Χριστουγεν-

νιάτικο έδεσμα. Με το κρέας του 

έφτιαχναν: λουκάνικα, απάκια, πηχτή 

ή τσιλαδιά, σύγλινα (δηλαδή το κρέας 

κομμένο σε μικρά κομμάτια, που το 

έψηναν και το έβαζαν σε μεγάλα δο-

χεία και το κάλυπταν με το λιωμένο 

λίπος του ζώου), ομαθιές (έντερα 

χοίρου γεμισμένα με ρύζι, σταφίδες 

και κομματάκια συκώτι), τσιγαρίδες 

(κομμάτια μαγειρεμένου λίπους με 

μπαχαρικά που το έτρωγαν με ζυμω-

τό ψωμί για κολατσιό, όταν μάζευαν 

τις ελιές). 

Γλυκίσματα 

 Τα παραδοσιακά γλυκά των 

γιορτών είναι τα ξεροτήγανα, τα με-

λομακάρονα οι κουραμπιέδες, τα 

σαρίκια, οι λουκουμάδες, οι γλυκο-

κουλούρες, οι σαμουσάδες στο Σέλι-

νο, τα κατιμέρια και οι μυζηθρόπιτες 

στη Σητεία, τα κουλουράκια στην 

Ιεράπετρα, τα ανεβατά λουκούμια, 

τα κουμπανάκια στο Λασίθι και βέ-

βαια την Πρωτοχρονιά, η Βασιλόπιτα. 

Η ζάχαρη μάλιστα στους κουραμπιέ-

δες συμβολίζει τα χιονισμένα βουνά 

της Κρήτης. 

Οι καρακατζόληδες 

 Τα Χριστούγεννα ήταν μια 

εποχή κρίσιμη για την επαφή ανάμε-

σα στον ορατό κόσμο και τον αόρατο 

[άλλη μια τέτοια εποχή είναι από την 

Κυριακή του Πάσχα ως την ημέρα 

της Γονοκλισάς (Πεντηκοστή), οπότε, 

κατά το θρύλο, οι ψυχές των αποθα-

μένων περπατούνε στον απάνω κό-

σμο –χωρίς όμως να γίνονται φαντά-

σματα και να τις βλέπουν οι ζωντα-

νοί, οι οποίοι απλώς πρέπει τότε να 

προσεύχονται περισσότερο για τους 

νεκρούς τους. Ήταν τόσο κρίσιμη 

περίοδος γιατί, εκτός από το ότι 

βγήκε κι περπάτησε ο Κύριος στον 

κόσμο, τότε βγαίνουν οι καρακα-

τζόληδες ή καρκατσόλοι 

(καλικάντζαροι), αρχαία δαιμόνια 

σχετικά με τα φαντάσματα των 

νεκρών ή με τις ξωτικές δυνάμεις 

του χειμώνα, που πήραν περίπου 

χριστιανικό περιεχόμενο και αντί-

στοιχά τους υπάρχουν σ’ όλους 

του ευρωπαϊκούς λαούς. Στην Κρή-

τη δεν καταγράφεται η δοξασία 

άλλων περιοχών της Ελλάδας ότι οι 

καλικάντζαροι ζουν όλο το χρόνο 

στα έγκατα της γης πριονίζοντας 

το μεγάλο δέντρο που βαστάει και 

στηρίζει τον κόσμο (το οποίο ξανα-

θρέφεται όσο τα παγανά τούτα 

κυκλοφορούν ανάμεσά μας κι έτσι 

δεν πέφτει ποτέ). Η κρητική άποψη 

για τα καρακατζόλια είναι ότι τα 

παιδιά που γεννιούνται την ημέρα 

των Χριστουγέννων  μεταμορφώνο-

νται σε καρακατζόληδες κάθε χρό-

νο την παραμονή των Χριστουγέν-

νων και, την ημέρα τ’ Αγιασμού 

ξαναγίνονται άνθρωποι –αυτό 

συνεχίζεται κι όταν μεγαλώνουν. 

 

Τα παραδοσιακά κάλαντα 

 Έθιμο που διατηρείται 

αμείωτο ακόμα και σήμερα με τα 

παιδιά να γυρνούν από σπίτι σε 

σπίτι και να τραγουδούν τα κάλα-

ντα συνοδεύοντας το τραγούδι 

τους με το τρίγωνο ή ακόμα και 

κιθάρες, ακορντεόν, λύρες, ή φυ-

σαρμόνικες. Τα παραδοσιακά κά-

λαντα την παραμονή των Χριστου-

γέννων φέρνουν στους δρόμους 

πόρτα - πόρτα τους πιτσιρικάδες, 

που πριν από χρόνια μπορεί να 

έπαιρναν από το χέρι του νοικοκύ-

ρη και της νοικοκυράς ένα κουρα-

μπιέ ή ένα μελομακάρονο, σήμερα 

βγαίνουν στους δρόμους για το 
(Συνέχεια στη σελίδα 14) 

Το χριστόψωμο 
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Έθιμα από την Κρήτη 

χαρτζιλίκι τους. Ομάδες παιδιών 

κρατώντας το παραδοσιακό τρίγω-

νο, την Κρητική λύρα, ή άλλα μουσι-

κά όργανα χτυπούν τις πόρ-

τες από νωρίς το πρωί μέχρι 

και αργά το βράδυ.  

Αναπαράσταση της φάτνης 

στα Χανιά 

Στην σπηλιά του Αϊ Γιάννη 

στην Μαραθοκεφάλα Κισά-

μου την παραμονή των Χρι-

στουγέννων τελείται Αρχιερα-

τική θεία λειτουργία. Το σπή-

λαιο πήρε το όνομά του από 

τη διαμονή και την εκκλησία του 

Αγίου που βρίσκεται μέσα στο σπή-

λαιο. Εδώ και μερικά χρόνια, καθιε-

ρώθηκε να γίνεται η παραδοσιακή 

αναπαράσταση της γεννήσεως του 

Χριστού. Εκείνη την νύκτα, επίσης, 

στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη, μα-

ζεύονται πολλοί Χριστιανοί προκει-

μένου να γιορτάσουν με πολλή αγά-

(Συνέχεια από τη σελίδα 13) πη και πίστη. Την νύκτα των Χριστου-

γέννων, καταφτάνουν πολλοί Ιερείς 

όπου μαζί με τον Μητροπολίτη τελούν 

τη Θεία Λειτουργία. Στη μέση δεσπό-

ζει η επιβλητική φάτνη με τον Ιωσήφ, 

την Παναγία, τον νεογέννητο Χριστό 

και ζωάκια που τον ζεσταίνουν με τα 

χνώτα τους. Τα κεριά ανάβουν και οι 

ιερείς ψάλλουν ύμνους, όπου στέλ-

νουν το μήνυμα της γέννησης του 

Κυρίου. 

 

Η «καλή χέρα» 

Η «καλή χέρα» παραμένει ένα από 

τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς όπου 

συνηθίζεται να δίνεται ένα χρη-

ματικό ποσό σαν δώρο σε παι-

διά που θα επισκεφτούν κά-

ποιο σπίτι την Πρωτοχρονιά. Το 

έθιμο του ποδαρικού καλά 

κρατεί, αφού είναι πολλοί αυ-

τοί που ανήμερα της Πρωτο-

χρονιάς βάζουν στο σπίτι τους 

μια πέτρα για να είναι γερό, 

ενώ άλλοι πάλι μεταφέρουν 

νερό για να τρέχουν τα καλά 

όλο τον χρόνο σαν το νερό. Στο 

Ηράκλειο μάλιστα υπάρχει και 

το έθιμο της μπουγάτσας, όπου οι 

κάτοικοι καταναλώνουν ανήμερα 

της Πρωτοχρονιάς μεγάλες ποσό-

τητες μπουγάτσας θέλοντας να 

είναι γλυκιά η πρώτη τους γεύση. 

 

ΠΑΡΙΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

Αναπαράσταση της φάτνης στα Χανιά 

Έθιμα από την Πάρο 

Παλιά, αντί για μελομακάρονα 

έφτιαχναν τα πετιμεζένια. Τα πετι-

μεζένια φτιάχνονταν από την ίδια 

συνταγή που φτιάχνονταν και τα 

μελομακάρονα, αλλά επειδή δεν 

είχαν λεφτά για να αγοράσουν μέλι 

και ζάχαρη, χρησιμοποιούσαν πετι-

μέζι. Όμως όσοι είχαν λεφτά 

έφτιαχναν μελομακάρονα και τα 

ονόμαζαν «φοινίκια». Ακόμη, τα κά-

λαντα δεν τα έλεγαν το πρωί, όπως 

συνηθίζουμε σήμερα, αλλά την πα-

ραμονή το βράδυ. 

Δεν κρατούσαν τρίγωνο όταν 

έλεγαν τα κάλαντα. Κρατούσαν ένα 

καράβι που το είχαν φτιάξει 

οι ίδιοι. 

Επιπλέον, επειδή εκείνη την 

εποχή δεν είχαν χρήματα 

έδιναν στα παιδιά που 

έλεγαν τα κάλαντα, πορτο-

κάλι ή σταφίδες. Δηλαδή ότι 

είχε κάθε νοικοκυριό. Αυτό 

το μικρό δώρο ονομαζόταν 

«μποναμάς». 

Επίσης, τα Χριστούγεννα δεν 

έφτιαχναν γεμιστή γαλοπούλα. Στο 

γιορτινό τραπέζι σέρβιραν κότα με 

γέμιση που την αποκαλούσαν 

«πατούδο». Αυτή η γέμιση περιείχε 

κομμένα εντόσθια, τριμμένο ψωμί, 

σταφίδες και αλμυρό τυρί.  

ΚΑΛΥΨΩ ΔΗΜΟΥ 

Πάρος 
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Τα Χριστούγεννα τα στενά δρομά-

κια μοσχοβολούν από τις δίπλες, τα 

φοινίκια, τους κουραμπιέδες και τα 

Χριστόψωμα που ψήνονται στο 

φούρνο. Στα χωριά ζυμώνουν και 

ψήνουν ένα επιπλέον Χριστόψωμο 

το οποίο μοιράζουν στα ζώα του 

σπιτιού. Εκτός από τα γλυκίσματα οι 

νοικοκυρές μαγειρεύουν λαρδί χοι-

ρινό με χόρτα , το οποίο συμβολίζει 

την αφθονία, κρέας ψητό στον 

φούρνο, κρεμμυδόπιτα με ντόπια 

«τυροβολιά» και μελόπιτα με τυρο-

βολιά, μέλι και κανέλα. Την παραμο-

νή της Πρωτοχρονιάς ομάδα 

«καλαντιστάδων» του Πολιτιστικού 

Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών 

Μυκόνου, με την παραδοσιακή 

«καράβα» και το φαναράκι στα χέρια, 

περιφέρεται στην Χώρα ψάλλοντας 

τα κάλαντα και τα παραδοσιακά Δη-

λιανά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. 

Στην Κύθνο τα Χριστούγεννα διορ-

γανώνονται εκδηλώσεις από τον 

Δήμο Κύθνου και φορείς όπως ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυοπίδας, 

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χώρας και 

ο Σύλλογος Αλιέων Κύθνου. Οι εκ-

δηλώσεις περιλαμβάνουν προβο-

λές ταινιών, δραστηριότητες για 

παιδιά και κοπή πίτας. Τα Θεοφά-

νεια γιορτάζονται με τον αγιασμό 

των υδάτων στο λιμάνι του Μέριχα 

και στα Λουτρά. 

 

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Έθιμα από την Κύθνο 

Κύθνος 

Τα Χριστούγεννα στη 

Σύρο είναι απίθανα !!! 

Τα παιδιά παίζουν , τρα-

γουδούν , γελούν και 

αγκαλιάζονται  αλλά 

αυτά  γίνονταν  προ  

Κορωνοϊού .  

Γίνονται πολλές χρι-

στουγεννιάτικες εκδη-

λώσεις από 1 εώς 31 

Ιανουαρίου όπως η φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία Μιαού-

λη. 

 Διαφορετικά, σε σχέση 

με τις προηγούμενες 

χρονιές, φαίνεται πως θα 

είναι τα φετινά Χριστού-

γεννα λόγω της πανδημί-

ας του κορωνοϊού στις 

περισσότερες πόλεις του 

κόσμου, όπως και στην 

Σύρο. Φέτος τα πάρτι 

και οι εορταστικές εκδη-

λώσεις μοιάζουν άπιαστο 

όνειρο, αλλά το πιο σημαντικό 

είναι ότι περιορίζεται η επαφή 

Έθιμα από τη Σύρο 

Σύρος 

Τα έθιμα των Χριστουγέν-

νων στα νησιά του Ιονίου θυμίζουν 

πολύ αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας 

με ορισμένες όμως σημαντικές δια-

φορές. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Το βασικό έθιμο των Κερ-

κυραίων είναι η πηχτή σούπα 

«αυγολέμονο», που σερβίρεται στο 

γιορτινό τραπέζι και που γίνεται με 

πολύ ρύζι βρασμένο σε ζωμό κότας 

και «παχιά» κρέμα αυγολέμονου με 

πολλά αυγά. Τη σούπα συνοδεύουν 

χειροποίητο ψωμί και το «μποτσόνι» 

μία γεμάτη πήλινη κανάτα με κόκκινο 

κρασί νέας σοδειάς. Μαζί σερβίρεται 

και η γαλοπούλα, ή γάλλος όπως τη 

λένε οι ντόπιοι, παραγεμισμένη με 

κάστανα και κουκουνάρια. 

 Τη δεύτερη μέρα των Χρι-

στουγέννων, την τιμητική του έχει το 

«μπουτίνο» ένα κορφιάτικο παστίτσιο 

σκεπασμένο με γλυκιά κρούστα. 

Συνοδεύεται από ντόπιο αρετσίνω-

το κρασί, άσπρο ή μαύρο με 

«συκομαΐδα», μία νωπή πίτα από 

ξερά σύκα, ζυμωμένα με μούστο ή 

ούζο, πιπέρι, σπόρους μάραθου 

και ξύσμα λεμονιού. 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 Ανήμερα των Χριστουγέν-

νων, στο νησί της Ζακύνθου, το 

μενού αποτελείται από σούπα αυ-

Έθιμα από τα νησιά του Ιονίου 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

γολέμονο, μέσα στην οποία ρίχνουν 

τριμμένο τυρί, το υπέροχο ντόπιο 

λαδοτύρι, αλλά και από την πατρο-

παράδοτη κουλούρα.  

Πολλοί κάτοικοι συμπληρώ-

νουν στα υλικά καρύδια, αμύγδαλα, 

κουφέτα και σταφίδες. Μέσα στην 

κουλούρα υπάρχει το φλουρί ή 

όπως το λένε οι Ζακυνθινοί, το 

«εύρημα», το οποίο έχει ακριβώς 

την ίδια λογική όπως το φλουρί της 

βασιλόπιτας: συμβολίζει την καλοτυ-

χία για τον επόμενο χρόνο που 

έρχεται. Δίπλα στην κουλούρα ανά-

βουν κεριά. Σε ένα ποτήρι ρίχνουν 

μέσα λάδι και κρασί, σταυρώνουν 

την κουλούρα και την κόβουν, μοι-

ράζοντας τα κομμάτια στους πα-

ρευρισκόμενους.  

Η κουλούρα συμβολίζει το 

άστρο της Βηθλεέμ, το φλουρί τον 

μικρό νεογέννητο Χριστό και το κρα-

σί και το λάδι συμβολίζουν τα δώρα 

των τριών μάγων. 

Ένα άλλο ιδιαίτερο έθιμο 

είναι το κάψιμο του χριστουγεννιάτι-

κου κούτσουρου. Σύμφωνα με τις 

παραδόσεις και τις προλήψεις, για 

όλο το εορταστικό δωδεκαήμερο 

πρέπει να καίει στο τζάκι το ίδιο 

κούτσουρο, για να κυριαρχήσει το 

καλό και να φύγουν τα δαιμόνια. 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

Στη Λευκάδα σήμα κατατε-

(Συνέχεια από τη σελίδα 15) θέν των Χριστουγέννων είναι οι 

“κουτσούνες” οι οποίες λέγονται και 

αγριοκρεμμύδες και θεωρούνται σύμ-

βολα τύχης. Τα παιδιά ξεριζώνουν 

κουτσούνες απ’ τις εξοχές και τις 

πηγαίνουν στα σπίτια τους ή τις που-

λάνε. 

 Η «Διάνα» είναι το πρωτο-

χρονιάτικο έθιμο του νησιού. Τη νύ-

χτα της παραμονής της Πρωτοχρο-

νιάς, στις 4 το πρωί, “βγαίνει” η 

“Διάνα”, δηλ. η Μπάντα της Φιλαρμο-

νικής, που γυρίζει μέσα στην πόλη, 

παίζοντας το εωθινό ευαγγέλιο, μέχρι 

που γίνεται μέρα.  

Εκείνη  την ώρα οι νοικοκυ-

ρές πρέπει να πάρουν από τις βρύσες 

το «αμίλητο νερό».  Θα πρέπει, όμως, 

να μείνουν τελείως αμίλητες, από τη 

στιγμή που θα βγουν γι΄αυτό το σκο-

πό  από το σπίτι τους μέχρι που θα 

ξαναμπούν σ΄αυτό. Με το νερό αυτό, 

γεμίζουν το ανανεωμένο καντήλι του 

εικονοστασίου , ραντίζουν ψιψιρίζο-

ντας εξορκισμούς, το σπίτι στις τέσσε-

ρις γωνίες του και το νοικοκυριό 

τους, για να τους “πάει” ευνοϊκά ο 

καινούργιος χρόνος.  

ΙΘΑΚΗ 

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 

πάντα στολιζόταν στην Ιθάκη. Κάτω 

απ’ αυτό –κοντά στη φάτνη- μπαί-

νουν και τα γράμματα, οι κάρτες ή οι 

φωτογραφίες των ξενιτεμένων, που 

δεν έχουν κατορθώσει να βρίσκονται 

στο σπίτι τους τη μέρα αυτή. 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

Τα Χριστούγεννα στολί-

ζουν τα σπίτια τους με κλαδιά μυρ-

τιάς και κουμαριάς. Την παραμονή 

των Χριστουγέννων οι γυναίκες 

φτιάχνουν Χριστόψωμα και μπο-

μπότες με πέντε απολήξεις που 

συμβόλιζαν το χέρι του Χριστού. 

Στην Κεφαλονιά δεν υ-

πάρχουν καλικάντζαροι αλλά πα-

γανά, δηλαδή  παράξενα πνεύμα-

τα με παιδική μορφή, τα οποία 

πολλοί πιστεύουν πως είναι οι ψυ-

χές των αβάπτιστων νηπίων. Για το 

δωδεκαήμερο σταυρώνουν τις 

πόρτες κάθε βράδυ και λιβανίζουν, 

ενώ την παραμονή των Θεοφανίων 

όταν περνά ο παπάς με τον Σταυ-

ρό και αγιάζει το σπίτι, τα πνεύμα-

τα εξαφανίζονται. 

Παράλληλα, αντί για Καλή 

Χρονιά, εύχονται “Καλή Αποκοπή“, 

δηλαδή να αποκοπούν από την 

παλιά χρονιά που φεύγει, ενώ την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι 

άνθρωποι κατεβαίνουν στους δρό-

μους κρατώντας μπουκάλια με 

κολόνια και ψεκάζουν ο ένας τον 

άλλο τραγουδώντας “Ήρθαμε με 

ρόδα και ανθούς να σας ειπούμε 

Χρόνους Πολλούς“. 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ 

Έθιμα από τα νησιά του Ιονίου 

ΚΑΛΑΝΤΑ 

Τα Κάλαντα, αποτελούν δημοτικά 

ευχητικά και εγκωμιαστικά τραγού-

δια που ψάλλονται εθιμικά κατ΄ 

έτος κυρίως την παραμονή μεγάλων 

θρησκευτικών εορτών όπως των 

Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς 

(Αγ. Βασιλείου), των Θεοφανίων, 

ακόμη και των Βαΐων (ή Λαζάρου). 

Εξαίρεση έχουμε στα της Μεγάλης 

Παρασκευής που είναι κατανυκτικά. 

Πολλές φορές τα τραγούδια αυτά 

συνοδεύονται από παραδοσιακά μου-

σικά όργανα που είναι το τρίγωνο, το 

λαούτο, το νταούλι η τσαμπούνα, η 

φλογέρα κ.ά. Οι τραγουδιστές - οργα-

νοπαίκτες των καλάντων ονομάζονται 

"καλαντιστές". 

Τα κάλαντα προήλθαν από τις Βυ-

ζαντινές Καλένδες και ανάγονται, 

κατά τύπο και όχι βεβαίως κατά 

περιεχόμενο, από το γνωστό έθιμο 

των Αρχαίων Ελλήνων της Ειρεστώ-

νης. 

Τα κάλαντα—Ιστορία 
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ΚΑΛΑΝΤΑ 

Καλένδες ή Καλάνδες . Με αυτό τον 

όρο ονομάζονταν, οι πρώτες ημέρες 

των Ρωμαϊκών μηνών, δηλαδή η 

αντίστοιχη των παρά των Ελλήνων 

"νουμηνία" (σημερινή πρωτομηνιά). 

Επίσης γνωστή είναι 

και η αρχαία παροι-

μία "ες τας ελληνι-

κάς καλένδας εξο-

φλείν"  που λέγο-

νταν επί χρεών 

διαρκώς μη εξοφλη-

μένων, επειδή 

στους Ελληνικούς 

μήνες δεν περιλαμ-

βάνονταν καλένδες. 

 Αργότερα και η 

παροιμία 

"παραπέμπειν εις 

Ελληνικάς καλέν-

δας" αφορούσε το κάθε αναβαλλό-

μενο ζήτημα ή υπόσχεση.  

Kατά το Ρωμαϊκό Δίκαιο κάθε Ρω-

μαίος τραπεζίτης ή άλλος πολίτης 

που δάνειζε χρήματα, υποχρεώνο-

νταν να τηρεί ειδικό πιστωτικό βιβλί-

ο το Καλενδάριον. Το Καλενδάριον 

τηρούσε ο γιος του οικοδεσπότη. 

Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Κα-

λένδες ονομάζονταν οι κατά την 1η 

Ιανουαρίου γιορτές και πανηγύρεις 

που γίνονταν από τους "Εθνικούς" 

πολλές από τις οποίες διατηρήθη-

καν και από τους Χριστιανούς. 

Όμως το 662 μ.Χ. η Στ' Οικουμενική 

Σύνοδος καταδίκασε τις γιορτές και 

ευωχίες αυτές. 

Ερμηνείες αυτού του Κανόνα 

έγραψαν οι Ζωναράς και Βαλσα-

μών.  

Προ του κινδύνου να διακοπεί το 

έθιμο που πιθανώς να τάραζε την 

επιβληθείσα κατάνυξη σε όλους 

τους τομείς δραστηριότητας, οι 

"πιστοί" εισήγαγαν δημοτικά ευχητι-

(Συνέχεια από τη σελίδα 16) κά τραγούδια επί των ταυτόσημων 

χρονικά θρησκευτικών εορτών και 

έτσι το έθιμο συνεχίζει και σήμερα με 

την από τότε νέα ονομασία 

"Κάλαντα". 

Τα κάλαντα ψάλλονται κυρίως από 

μικρά παιδιά είτε μεμονωμένα είτε 

κατά ομάδες με τη συνοδεία του πα-

τροπαράδοτου σιδερένιου τριγώνου 

αλλά ενίοτε και άλλων μουσικών ορ-

γάνων (λαούτου, νταουλιού, τσαμπού-

νας, φλογέρας, φυσαρμόνικας, ακορ-

ντεόν, τύμπανου κλπ ).  

Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυ-

τών είναι μετά τις αποδιδόμενες ευ-

χές -  τα "Χρόνια Πολλά" - το φιλοδώ-

ρημα είτε σε χρήματα (σήμερα) είτε 

σε προϊόντα (παλαιότερα).  

Τα κάλαντα ξεκινούν κυρίως με χαι-

ρετισμό, στη συνέχεια αναγγέλλουν 

τη μεγάλη Χριστιανική γιορτή που 

έρχεται και καταλήγουν σε ευχές. 

Χαρακτηριστικό σημείο είναι η γλώσ-

σα στην οποία αυτά ψάλλονται, κι 

είναι η καθαρεύουσα, δηλώνοντας 

έτσι την άμεση καταγωγή τους από 

τους Βυζαντινούς χρόνους τις Καλέν-

δες του Ιανουαρίου, που γιορτάζο-

νταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα. 

Ο μεγάλος αριθμός των διαφόρων 

παραλλαγών εξανάγκασε να διακρί-

νονται αυτά σε Εθνικά ή αστικά 

και στα τοπικά ή παραδοσιακά 

(κατά περιοχή). Στα Χριστουγεννιά-

τικα κάλαντα, έχουν καταμετρηθεί 

περισσότερες από τριάντα παραλ-

λαγές μόνο στον Ελλαδικό χώρο. 

Σήμερα εκτός των πα-

ραπάνω έχουν εισα-

χθεί και διάφορα αγ-

γλοσαξωνικά Χριστου-

γεννιάτικα τραγούδια, 

μερικά των οποίων 

έχουν και μεταγλωττι-

στεί  

Η ημέρα που ψάλλο-

νται τα κάλαντα, επί-

σης ποικίλει, με εξαίρε-

ση τη νήσο Μήλο που 

ψέλνονταν μόνο τη 

παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς, συντασσόμε-

να κάθε φορά νέα κάλαντα, με τα 

οποία όμως ζητούσαν οικονομική 

συνδρομή για κάποιο κοινωνικό 

σκοπό (πχ ανέγερση ή επιδιόρθω-

ση ναού) δίδοντας και συμβουλές 

προς τους άρχοντες η παρατηρή-

σεις με σκωπτικό χαρακτήρα. Τέ-

τοιες είναι και οι σχετικές 

"μαντινάδες" της Κρήτης ή 

"κοτσάκια" της Νάξου με σκωπτικό 

επίσης χαρακτήρα που ψάλλονται 

ως "κάλαντα". 

Πολλές φορές όταν δεν υπήρχε 

φιλοδώρημα ή αυτό ήταν ευτελές, 

τότε τα παιδιά συνέχιζαν με πολύ 

δυνατή φωνή έξω από την οικία 

δίστιχα σκωπτικά, επαναλαμβανό-

μενα: 

«Αφέντη μου στη κάπα σου χίλιες 

χιλιάδες ψείρες, άλλες γεννούν, 

άλλες κλωσούν κι άλλες αυγά μα-

ζώνουν!».  

ΕΒΙΤΑ ΓΚΟΤΣΗ 

Τα κάλαντα—Ιστορία 

Νικηφόρος Λύτρας : Τα κάλαντα 
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ΚΑΛΑΝΤΑ 

Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο, 

χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια. 

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες, 

η Παναγιά μας κοιλοπονούσε. 

Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε, 

τους αρχαγγέλους , τους ιεράρχες. 

-Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες, 

στη Σμύρνη πηγαίν΄τε , μαμμές να 

φέρ΄τε. 

Άγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα, 

στη Σμύρνη πάνε , μαμμές να φέ-

ρουν. 

Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν, 

η Παναγιά μας ηληυτηρώθη. 

Στην κούνια τό ΄βαλαν 

και το κουνούσαν, 

και το κουνούσαν , το 

τραγουδούσαν. 

Σαν ήλιος λάμπει ,σα 

νιο φεγγάρι, 

σα νιο φεγγάρι, το παλ-

ληκάρι. 

Φέγγει σε τούτον το 

νοικοκύρη, 

με τα καλά του, με τα 

παιδιά του, 

με την καλή τη νοικοκυρά του…  

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Κάλαντα Θράκης 

Ήπειρος  

Ελάτε εδώ γειτόνισσες                     

Και εσείς γειτονοπούλες, 

Τα σπάργανα να φτιάξουμε 

και το Χριστό ν' αλλάξουμε. 

Τα σπάργανα για το Χριστό, 

Ελάτε όλες σας εδώ. 

Να πάμε να γυρίσουμε 

Και βάγια να σκορπίσουμε 

Να βρούμε και την Παναγιά 

οπού μας φέρνει τη χαρά. 

Τα σπάργανα για το Χριστό, 

ελάτε όλες σας εδώ. 

Κοιμάται στα τριαντάφυλλα, 

γεννιέται μες στα λούλουδα. 

Γεννιέται μες στα λούλουδα 

κοιμάται στα τριαντάφυλλα. 

Τα σπάργανα για το Χριστό, 

ελάτε όλες σας εδώ. 

Τα σπάργανα να φτιάξουμε 

και το Χριστό ν' αλλάξουμε 

Κέρκυρα  

Σήμερο οἱ μάγοι ἔρχονται στὴ χώρα 

τοῦ Ἡρῴδη. 

Καὶ ὁ Ἡρῴδης ταραχθεὶς ἔγινε θη-

ριώδης. 

Κράζει τοὺς μάγους καὶ ρωτᾷ: -Μάγοι 

ποῦ θὲ νὰ πᾶτε; 

Στῆς Βηθλεὲμ τὸ σπήλαιο, τὴν πόλη 

τὴν Ἁγία. 

Π᾿ ἐκεῖ γεννάει τὸ Χριστὸ ἡ Δέσποινα 

Μαρία. 

Πελοπόννησος 

Χριστούγεννα πρωτούγεννα, πρώτη 

γιορτὴ τοῦ χρόνου, 

γιὰ ἐβγᾶτε, δέστε, μάθετε, πὼς ὁ 

Χριστὸς γεννιέται, 

γεννιέται κι ἀναθρέφεται στὸ μέλι καὶ 

στὸ γάλα, 

τὸ μέλι τρῶν᾿ οἱ ἄρχοντες, τὸ γάλα οἱ 

ἀφεντάδες 

καὶ τὸ μελισσοχόρταρο τὸ λούζουντ᾿ 

οἱ κυράδες. 

 

Κυρὰ ψιλή, κυρὰ λιγνή, κυρὰ γαϊ-

τανοφρύδα, 

κυρὰ μ᾿ ὅταν στολίζεσαι νὰ πᾷς 

στὴν ἐκκλησιά σου, 

βάζεις τὸν ἥλιο πρόσωπο καὶ τὸ 

φεγγάρι ἀγκάλι 

καὶ τὸν καθάριο αὐγερινὸ τὸν 

βάζεις δαχτυλίδι. 

 

Ἐμεῖς ἐδῶ δὲν ἤρθαμε νὰ φᾶμε 

καὶ νὰ πιοῦμε, 

μόνο σᾶς ἀγαπούσαμε κι 

ἤρθαμε νὰ σᾶς δοῦμε· 

ἐδῶ ποὺ τραγουδήσαμε πέτρα 

νὰ μὴ ραγίσει 

κι ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ πολ-

λοὺς χρόνους νὰ ζήσῃ. 

 

Δῶστε μας καὶ τὸν κόκορα, δῶστε 

μας καὶ τὴν κότα, 

δῶστε μας καὶ πέντ᾿ ἕξ᾿ αὐγά, νὰ 

πᾶμε σ᾿ ἄλλη πόρτα. 

ΕΒΙΤΑ ΓΚΟΤΣΗ 

Κάλαντα : Ήπειρος—Κέρκυρα—Πελοπόννησος 
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Ιταλία 

Στην Ιταλία, ο εορτασμός των Χρι-

στουγέννων ξεκινάει 8 μέρες πριν 

από την ημέρα των Χρι-

στουγέννων και διαρκεί 

μέχρι τα Θεοφάνεια. Τα 

παιδιά ξεχύνονται στους 

δρόμους ντυμένα βοσκοί 

και πηγαίνουν από σπίτι σε 

σπίτι παίζοντας τραγούδια 

με φλογέρα ή αυλό. Την 

παραμονή ξεκινά αυστηρή 

νηστεία η οποία σταματά 

ανήμερα των Χριστουγέν-

νων. Το Χριστουγεννιάτικο 

γεύμα δεν περιλαμβάνει κρέ-

ας (ασυνήθιστο, αν σκεφτεί κανείς 

ότι στη Μάνη, την ιδιαίτερη πατρίδα 

μου, το χριστουγεννιάτικο γεύμα 

είναι χοιρινό με σέλινο), αλλά είναι 

το λεγόμενο Cenone, που περιλαμ-

βάνει μακαρόνια, αντζούγιες, μπρό-

κολο, σαλάτα, φρούτα και γλυκά . 

Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία, όπως και στην 

Ιταλία και την Ισπανία, τα παιδιά 

πρέπει να περιμένουν μέχρι την 

ημέρα των Θεοφανίων για να πά-

ρουν τα δώρα τους. Δεν φέρνει δώ-

ρα μόνο ο Άγιος Βασίλης (Pai Natal 

στα Πορτογαλικά), αλλά και οι Τρεις 

Μάγοι. Την παραμονή, οι Πορτογά-

λοι αφήνουν στα παπούτσια καρότα 

ή άχυρα για τις καμήλες, τα οποία 

αντικαθίστανται την επομένη με 

ζαχαρωτά. Την ημέρα των Χριστου-

γέννων, οι Πορτογάλοι κάνουν τη 

λεγόμενη consoda, όπου αφή-

νουν χώρο και φαγητό για τους νε-

κρούς, ώστε να τους φέρουν τύχη 

για το νέο χρόνο, και το δείπνο τους 

συνήθως περιλαμβάνει ψάρια, γαλο-

πούλα με λαχανικά και λουκάνικα. 

Γαλλία 

Από τη Γαλλία προέρχεται η γνωστή 

λέξη «ρεβεγιὀν» (reveillon), που ση-

μαίνει τη μεγάλη γιορτή που ακολου-

θεί μετά την ολονυχτία της παραμο-

νής των Χριστουγέννων, με πολύ 

πλούσιο δείπνο. Ανάλογα με την πε-

ριοχή της Γαλλίας διαφέρει το κυρίως 

πιάτο: στο Παρίσι περιλαμβάνει στρεί-

δια και foie gras, στην Αλσατία χήνες, 

στη Βουργουνδία γαλοπούλα με κά-

στανα, και σε γενικές γραμμές κρεα-

τικά, φρούτα, κρασί, τούρτες και σα-

λάτες. Επίσης, οι Γάλλοι φτιά-

χνουν μια τούρτα για τους Τρεις Μά-

γους, όπου κρύβουν μέσα ένα φασό-

λι. Όποιος το βρει γίνεται ο βασιλιάς ή 

η βασίλισσα της ημέρας (δεν θυμίζει 

κάπως τη βασιλόπιτα;),  ενώ μετά το 

δείπνο τα παιδιά αφήνουν τα παπού-

τσια τους για να τα γεμίσει ο Χριστός 

ή ο Άγιος Βασίλης δώρα . 

Γερμανία 

Στη Γερμανία, τα Χριστούγεννα ξεκι-

νούν από τις 6 Δεκεμβρίου, την ημέ-

ρα του Αγίου Νικολάου, καθώς ο 

Άγιος Βασίλης για αυτούς είναι … ο 

Άγιος Νικόλαος. Μαζί με τον συνεργά-

τη του αφήνουν στα παπούτσια των 

παιδιών σοκολάτες, πορτοκάλια και 

καρύδια σε όσα παιδιά έκαναν καλές 

πράξεις και κλαδιά σε όσα ήταν 

άτακτα. Οι γονείς κλειδώνουν το δω-

μάτιο όπου στολίζουν το Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο, το οποίο αποκαλύ-

πτουν στα παιδιά την παραμονή των 

Χριστουγέννων. Μετά τον Εσπερι-

νό, τα παιδιά ανοίγουν τα δώρα 

τους και οι γονείς τους αφηγούνται 

χριστουγεννιάτικες ιστορί-

ες. Οι Γερμανοί έχουν μια 

ιδιαίτερη αγάπη στις δη-

μιουργίες σχετικές με τα 

μπισκότα, ενώ γεμίζουν 

χήνες ή χοιρινά με εδέ-

σματα όπως λουκάνικα, 

σαλάτες, ακόμα και ψωμί 

ή μπισκότα ! Παρόμοιες 

παραδόσεις εντοπίζο-

νται στην Αυστρία και 

στην Ελβετία . 

Βέλγιο 

Στο Βέλγιο, ο Άγιος Βασίλης 

(Le Père Noël) και ο Άγιος Νικόλα-

ος (Sinterklaas) εργάζονται μαζί, 

λόγω της ανάμειξης της γαλλικής 

και της ολλανδικής κουλτού-

ρας. Το reveillon είναι πολύ σημα-

ντικό γεύμα για τους Βέλγους, 

όπου τα θαλασσινά συνδυάζονται 

με το χοιρινό και τη γαλοπούλα. 

Φυσικά περιμένουν και αυτοί τα 

δώρα στις 6 Δεκεμβρίου και τα 

Χριστούγεννα, με τα παιδιά να 

αφήνουν τα παπούτσια τους τρα-

γουδώντας ότι ελπίζουν πως ο και-

ρός δεν θα εμποδίσει τον Άγιο Βα-

σίλη ή τον Άγιο Νικόλαο να έρθει, 

ενώ παρελαύνουν το πρωί των 

Χριστουγέννων τραγουδώντας. 

Λόγω της Ολλανδικής ως δεύτερης 

επίσημης γλώσσας του Βελγίου, 

ο Sinterklaas έχει έναν μυστηριώ-

δη τρόπο να αφήνει δώρο: τα δώ-

ρα κρύβονται σε περίεργα μέρη 

ενώ έχουν ποιηματάκι για τον κα-

θένα ξεχωριστά . 

Ουγγαρία 

Στην Ουγγαρία, ο Άγιος Νικόλαος 

λέγεται St. Mikulás, ο οποίος δίνει 

(Συνέχεια στη σελίδα 20) 

Χριστούγεννα στην Ευρώπη 

Γαλλικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
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σοκολάτες, βιβλία, μανταρίνια, κα-

ρύδια και παιχνίδια στα καλά παιδιά 

και κλαδιά στα «κακά» παιδιά ως 

προειδοποίηση. Πολλές φορές εμ-

φανίζεται κάποιο πρόσωπο της οι-

κογένειας ως Άγιος Νικόλαος και 

δίνει δωράκια σε όλα τα παιδιά. Το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίζεται 

την παραμονή με το szaloncukor, 

σοκολατένιο γλυκό που τυλίγεται με 

χρυσά, ασημένια και κόκκινα χαρ-

τάκια. Την ημέρα των Χριστουγέν-

νων, οι Ούγγροι τρώνε ψαρόσουπες, 

τηγανητά ψάρια, γαλοπούλες, γεμι-

στά λάχανα και το beigli, παραδο-

σιακό γλυκό γεμιστό με παπαρουνό-

σπορο ή κάστανα . 

Πολωνία 

Στην Πολωνία υπάρχει πληθώρα 

χριστουγεννιάτικων παραδόσε-

ων. Το δέντρο στολίζεται την παρα-

μονή και παραμένει μέχρι τις 6 Ια-

νουαρίου ή την 2η Φεβρουαρίου. Το 

δείπνο της παραμονής των Χριστου-

γέννων δεν περιλαμβάνει κρέας, 

αλλά πολλά λαχανικά και σούπες. 

Στη συνέχεια μοιράζεται το oplatek, 

ψωμί με υφή γκοφρέτας, στην οικο-

γένεια και αυτό θεωρείται ιερή οικο-

γενειακή στιγμή, ενώ έπειτα, η οικο-

γένεια πηγαίνει στην ολονυχτία. Η 

(Συνέχεια από τη σελίδα 19) Πολωνία φημίζεται για την τεράστια 

συλλογή από κάλαντα και οι φάτνες 

στην Κρακοβία είναι εξαιρετικές . 

Λιθουανία 

Στη Λιθουανία, η παραμονή των Χρι-

στουγέννων γιορτάζεται πιο έντονα 

σε σχέση με τα Χριστούγεννα καθαυ-

τά, με ένα γεύμα χορτοφαγικό που 

περιλαμβάνει 12 

πιάτα. Πρώτα μοιρά-

ζεται το ιερό ψωμί, 

το οποίο πρέπει πρώ-

τα να φαγωθεί ολό-

κληρο πριν προχωρή-

σουν οι συνδαιτυμό-

νες στα υπόλοιπα 

φαγητά. Στη συνέ-

χεια, ο Άγιος Νικόλα-

ος δίνει δώρα στα 

παιδιά, ενώ την ημέ-

ρα των Θεοφανίων 

γίνεται παρέλαση με τις φιγούρες των 

Τριών Μάγων, όπου και γράφονται τα 

αρχικά τους. 

Λετονία 

Στη Λετονία, η γιορτή των Χριστου-

γέννων συνδέεται έντονα με το παγα-

νιστικό παρελθόν της. Λέγεται πως το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολί-

ζεται στη Ρίγα έχει παράδοση περί-

που 500 ετών! Τα παιδιά μαθαίνουν 

τραγούδια ή να παίζουν μουσικά 

όργανα, ώστε να προσελκύσουν τα 

δώρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 

συνεργάτες του. Εν αντιθέσει με τους 

Λιθουανούς γείτονές τους, το δείπνο 

περιλαμβάνει όχι μόνο λαχανικά, αλ-

λά και λουκάνικα . 

Εσθονία 

Στην Εσθονία παρατηρείται ανάμειξη 

των παγανιστικών με τις χριστιανικές 

παραδόσεις. Την παραμονή των Χρι-

στουγέννων συνηθίζεται οι Εσθονοί 

να κάνουν μπάνιο σε σάουνα. Τα 

γεύματα είναι πλούσια, σημαίνοντας 

πλούτο και για τον επόμενο χρόνο, 

με πολλά κρεατικά. Η παραμονή 

των Χριστουγέννων είναι η ημέρα 

όπου ξεκινά η «Χριστουγεννιάτικη 

Ειρήνη», παράδοση 350 ετών .      

Τσεχία 

Στη Τσεχία υπάρχουν πολλές προ-

λήψεις, για παράδειγμα ότι το Χρι-

στουγεννιάτικο τραπέζι πρέπει να 

ετοιμάζεται για ζυγό αριθμό καλε-

σμένων, καθώς ο μονός αριθμός 

θεωρείται κακοτυχία, από τις οποί-

ες πολλές δεν τηρούνται πλέον. 

Το Χριστουγεννιάτικο γεύμα περι-

λαμβάνει σκόρδο, μέλι, καρπούς, 

κριθάρι, σιτάρι, παπαρουνόσπορο, 

φασόλια, μήλα και το ψω-

μί vánočka. Πολλά στοιχεία θεω-

ρείται ότι προβλέπουν την τύχη 

του σπιτικού, το γάμο και την ευη-

μερία . 

Σλοβακία 

Στη Σλοβακία τα δώρα δίνονται 

ήδη από την Παραμονή των Χρι-

στουγέννων, αλλά η νηστεία είναι 

ιδιαίτερα αυστηρή. Το δείπνο απο-

τελείται κυρίως από σούπες και 

λαχανικά, ενώ μοιράζεται ψωμί, το 

οποίο αγιάζεται με νερό, συμβολί-

ζοντας την αγάπη μεταξύ των με-

λών της οικογένειας. Επίσης, λόγω 

της δύσκολης οικονομικής κατά-

στασης που επικρατούσε στη Σλο-

βακία, συνηθίζεται να αφήνουν 

ένα επιπλέον πιάτο για όποιον ξένο 

έρθει. Την ημέρα των Χριστουγέν-

νων συνηθίζεται να πηγαίνει η οι-

κογένεια επίσκεψη στους παππού-

δες, και το δείπνο περιλαμβάνει 

χήνες και χοιρινό  

Σλοβενία 

Στη Σλοβενία την ημέρα του Αγίου 

Νικολάου ετοιμάζεται ένα ειδικό 

ψωμί (portnjak), το οποίο καλύπτε-

(Συνέχεια στη σελίδα 21) 

Χριστούγεννα στην Ευρώπη 

Ουγγαρία : Δέντρο στολισμένο με szaloncukor 
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ται με ύφασμα για να φαγωθεί στις 

6 Γενάρη, οπότε και μοιράζεται στα 

παιδιά. Στο σπίτι ορίζεται μία γωνία 

όπου θα μπει η φάτνη. Εκεί συγκε-

ντρώνεται και προσεύχεται η οικο-

γένεια την παραμονή των Χριστου-

γέννων, ενώ το σπίτι αγιάζεται με 

νερό.  Τα στολίδια είναι συνή-

θως από ψωμί ή ξύλο . 

Κροατία 

Σημαντική ημέρα για την προετοι-

μασία των γιορτών δεν είναι μόνο 

εκείνη του Αγίου Νικολάου, αλλά και 

της Αγίας Λουκίας στις 13 Δεκεμ-

βρίου, όπου παίρνουν ένα μικρό 

μπολ με χώμα και σπόρους σιτα-

ριού, οι οποίοι αναμένεται να καρ-

ποφορήσουν μέχρι τα Χριστούγεν-

να. Στη συνέχεια αυτό τίθεται ως 

διακόσμηση κάτω από το Χριστου-

γεννιάτικο δέντρο, συμβολίζοντας 

το «νέο ψωμί» του έτους. Όταν τε-

λειώσει η Χριστουγεννιάτικη περίο-

δος, το σιτάρι δίνεται στα που-

λιά. Όσοι θέλουν να δώσουν στο 

σιτάρι την ευκαιρία να μεγαλώσει, 

μπορούν να ξεκινήσουν τη σπορά 

του από την ημέρα της Αγίας Βαρ-

βάρας (4 Δεκεμβρίου). Τα σπίτια 

στολίζονται με άχυρο, ώστε να εξα-

σφαλιστεί η γονιμότητα των ζώων  

Δανία 

(Συνέχεια από τη σελίδα 20) Τα παιδιά περιμένουν με ιδιαίτερη 

χαρά τα Χριστούγεννα, καθώς τους 

δίνονται μικρά δωράκια κάθε μέρα, 

με τα οποία μετρούν αντίστροφα 

μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων. 

Το Χριστουγεννιάτικο δείπνο περιλαμ-

βάνει πάπια ή χοιρινό γεμισμένο με 

μήλα και δαμάσκηνα, ενώ θεωρείται 

πως μόνο με κεριά βιώνει κανείς το 

πνεύμα των Χριστουγέννων. Στη συνέ-

χεια τα παιδιά χορεύουν γύρω από το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο όπου και 

το καθένα παίρνει το δώρο του. Πολύ 

ενδιαφέρουσα είναι η παράδοση των 

Χριστουγεννιάτικων σφραγίδων. 

Σουηδία 

Στη Σουηδία, τα Χριστούγεννα ήδη 

ξεκινάνε από τη γιορτή της Αγίας 

Λουκίας, όπου τα κορίτσια ντύνονται 

με άσπρες ρόμπες και κόκκινες κορ-

δέλες προς τιμή της Αγίας. Δύο ημέ-

ρες πριν τα Χριστούγεννα στολίζεται 

το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και την 

παραμονή η μητέρα ανάβει τα κεριά. 

Το καπνιστό χοιρινό και τα ψά-

ρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 

του Χριστουγεννιάτικου δείπνου, ενώ 

σε χυλό από ρύζι βάζουν μέσα αμύ-

γδαλο, που όποιος το βρει λέγεται ότι 

θα παντρευτεί την επόμενη χρονιά . 

Παρόμοιες παραδόσεις παρατηρού-

νται στη Νορβηγία. 

Φινλανδία 

Η Φινλανδία θεωρείται η χώρα του 

Αγίου Νικολάου, οπότε είναι λογικό τα 

Χριστούγεννα να γιορτάζονται με 

ιδιαίτερη φροντίδα. Λόγω της σκοτει-

νιάς που επικρατεί το χειμώνα, τα 

χριστουγεννιάτικα φώτα γίνονται ακό-

μα πιο έντονα. Τα δώρα δίνονται την 

παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ 

το glӧgi, ζεστό κόκκινο κρασί αναμε-

μειγμένο με μπαχαρικά και κόκκινο 

χυμό, και το μπάνιο στη σάουνα είναι 

παραδόσεις που τηρούνται απαρέ-

γκλιτα. Το Χριστουγεννιάτικο δεί-

πνο περιλαμβάνει χοιρινό, ψάρια, 

σαλάτες και φαγητά στο φούρνο.  

   

Ηνωμένο Βασίλειο 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Χριστου-

γεννιάτικο δείπνο δεν γίνεται ακρι-

βώς μετά την ολονυχτία, αλλά το 

μεσημέρι της ημέρας των Χριστου-

γέννων. Το κυρίως πιάτο είναι η 

γαλοπούλα ή η χήνα, με διάφορα 

συνοδευτικά όπως λουκάνικα τυ-

λιγμένα με μπέικον, λαχανικά, σάλ-

τσες και κάστανα. Σε κάθε πιάτο 

διανέμονται τα λεγόμε-

να Christmas crackers, τα οποία 

ανοίγουν όταν κάποιος τραβήξει 

τις άκρες τους και περιέχουν πολ-

λά δώρα . 

Ιρλανδία 

Η Ιρλανδία είναι γεμάτη ενδιαφέ-

ρουσες παραδόσεις. Την Παραμο-

νή των Χριστουγέννων, οι Ιρλανδοί 

βάζουν κεριά στα παράθυρα για 

να καθοδηγήσουν τη Μαρία και 

τον Ιωσήφ στο δρόμο τους, ενώ 

ήταν χρήσιμα και για τους ιερείς, 

καθώς παλιά οι εκκλησιαστικές 

λειτουργίες απαγορεύονταν. Το 

Χριστουγεννιάτικο δείπνο περιέ-

χει ψωμί γεμισμένο με σταφίδες 

και καρύδια, ενώ αφήνουν την 

πόρτα ανοιχτή για τους ταξιδιώ-

τες. Τα στεφάνια από ίληκα είναι 

χαρακτηριστικά των ιρλανδικών 

Χριστουγέννων, και δεν αφαιρού-

νται πριν από τις 6 Γενάρη . 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΖΑΙΜΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Χριστούγεννα στην Ευρώπη 

Σλοβενία : portnjak 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Χριστούγεννα στην Ισπανία 

Reyes Magos 

Στην Ισπανία τα παιδιά δεν παίρ-

νουν τα δώρα τους από τον Άγιο 

Βασίλη αλλά από τους τρεις μάγους 

ή Reyes Magos στις 6 Ιανουαρίου 

ανήμερα των φώτων. Επίσης  γίνε-

ται παρέλαση των Reyes Magos,  η 

οποία λαμβάνει χώρα σε κάθε χω-

ριό και πόλη της Ισπανίας στις 5 

Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της 

cabalgata οι 3 μάγοι παρελαύνουν 

σε μεγάλα, στολισμένα άρματα μοι-

ράζοντας γλυκά. 

Τα Σταφύλια  

Στην αντίστροφη μέτρηση του ρολο-

γιού στην Ισπανία οι άνθρωποι κρα-

τούν στις χούφτες τους 12 σταφύ-

λια που πρέπει να προλάβουν να 

φάνε όλο το σταφύλι προτού οι κα-

μπάνες σταματήσουν να ηχούν 

12:00. Αν κάποιος δεν καταφέρει 

να τα φάει όλα μέσα στο διάστημα 

αυτό λέγεται πως θα έχει κακή τύχη 

για όλο το χρόνο. 

Portal de Belén 

H portal de Belén αποτελεί συνηθι-

σμένη διακόσμηση για 

τα Χριστούγεννα στην Ισπανία, τόσο 

σε σπίτια όσο και σε μαγαζιά. Αποτε-

λεί μια μικρογραφία της Βηθλεέμ 

κατά τη Γέννηση του Ιησού και συ-

νήθως φέρει μινιατούρες με την Πα-

ναγία, 

τον Ιω-

σήφ και 

τον Χρι-

στό, αλ-

λά αρκε-

τές φο-

ρές παρί-

στανται 

και οι 

Τρεις 

Μάγοι 

αλλά και 

σκηνικά 

της ερή-

μου. 

La Carrera de Papa Noel 

Ένα πιο σύγχρονο έθιμο από 

τα Ισπανικά Χριστούγεννα αποτελεί 

το ο αγώνας του Αγίου Βασίλη. Οι με 

σκοπό τη στήριξη ενός κοινωνικού 

σκοπού. Στην κούρσα αυτοί όλοι είναι 

ντυμένη Άγιοι Βασίληδες ή Ξωτικά. 

Ο Άγιος Βασίλης… των Βάσκων 

 Στη χώρα των Βάσκων στη Βόρεια 

Ισπανία  στην οποία βρίσκονται ξα-

κουστές πόλεις όπως το Σαν Σεμπα-

στιάν, το Μπιλμπάο κ.ά. Υπάρχει μία 

διαφορετική εκδοχή του Αγίου Βασί-

λη. Ο λόγος για τον Olentzero, ένας 

αγρότης ο οποίος θυμίζει τον Ποπάι, 

έγινε δημοφιλέστερος ακόμα και από 

τους 3 Μάγους για πολλούς από τους 

γονείς κατά τη δεκαετία του 1970.  

Jamón Serrano -turrón-  Roscón de 

Reyes 

Το κυρίως τραπέζι των εορτών λαμ-

βάνει χώρα την παραμονή των Χρι-

στουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου κατά 

το οποίο σίγουρα στο τραπέζι θα βρί-

σκεται το Jamón Serrano (ζαμπόν 

της)  ενώ δεν αποκλείεται ωστόσο να 

βρει κανείς ψάρι και θαλασσινά με 

μία προτίμηση στις γαρίδες. Για επι-

δόρπιο σερβίρονται συχνά το αμυ-

γδαλωτό turrón, ενώ αναπόσπαστο 

κομμάτι αποτελεί  το Roscón de 

Reyes: μια τούρτα γεμιστή με σα-

ντιγί, καραμελωμένα φρούτα από 

πάνω, ένα φασόλι και ένα μικρό 

παιχνίδι κάπου κρυμμένο. Αν κά-

ποιος βρει το παιχνίδι, τότε λαμβά-

νει το δικαίωμα να φοράει το στέμ-

μα της βραδιάς. Αν βρει το φασό-

λι… πρέπει να «κεράσει» … 

Η Καθολική Λειτουργία 

Οι Τρεις Μάγοι ανήμερα των Φώ-

των, η Φάτνη, όλα αυτά τα έθιμα 

τα Χριστούγεννα προέρχονται από 

το γεγονός ότι η Ισπανία είναι μια 

παραδοσιακά χώρα Χριστιανών 

Καθολικών. Συνηθίζεται ευρέως να 

πηγαίνουν στην εκκλησία την πα-

ραμονή των Χριστουγέννων, μετά 

το γενναιόδωρο, οικογενειακό τρα-

πέζι και να παρευρίσκονται 

στην misa del gallo στις 12 τα 

μεσάνυχτα. Κατά τη Θεία Λειτουρ-

γία, οι Ισπανοί προσεύχονται και 

προσκυνούν τη Γέννηση του Ιησού 

Χριστού. 

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΝΗ 

Roscón de Reyes 
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Κάλαντα σε άλλες χώρες 

ΑΓΓΛΙΑ 

Jingle Bells, Jingle Bells, Bells... 

 

Behind the snowy window pane 

I wait for you to come again 

long for my ship to come to shore 

but no-one's knocking at my door 

 

Children are chanting in the street. 

Love and togetherness they greet. 

'Come on ye faithful' they will sing 

but I don't feel the joy they bring.. 

My heart is darkened by the fear 

that you won't be with me this year 

and every single memory 

has made me wait, inside of me. 

Jingle bells, Jingle bells 

 

This Christmas Eve 

and joy full-time 

won't mean a thing 

if you are not mine. 

 

I lock the door 

turn off the light 

still hearing whispers in the night. 

one carol more, one last, will bring 

it's gonna melt my heart again. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 

«Καλήν επέραν άρκοντες 

τζ ‘ αν είναι ορισμός σας 

Χριστού την Θείαν γέννηση 

να πω… να πω στ ‘ αρχοντικό σας 

Χριστός γεννιέται σήμερα 

στης Βηθλεέμ την πόλιν 

οι ουρανοί αγάλλονται 

μαζί – μαζί κι φύσης όλη 

Γεννιέται μες το σπήλαιον 

στην φάντη των αλόγων 

ο Βασιλιάς των ουρανών 

τζι’ ο πλα… τζι’ ο πλάστης ημάς όλων 

Αντζέλοι εις στον ούρανον 

ψάλλουν το «εν υψίστοις» 

τζιαί κάτω φανερώνεται 

εις στους βοσκούς ο κτίστης 

Που την Περσίαν έρκουνται 

τρεις μάγοι με τα δώρα 

έναν αστέριν λαμπερόν 

τους ο… τους οδηγεί στην χώρα 

Τζιαί μπένουν μες το σπήλαιον 

βρίσκουν την Θεοτόκον 

τζιαί κράτεν στες αγγάλες της 

τον α… τον άγιον της τόκον 

Γονατιστοί τον προσκυνούν 

τζιαί δώρα του χαρίζουν 

σμύρναν, χρυσόν τζιαί λίβανον, 

Θεόν – Θεόν τον ευφημίζουν 

Χριστίανοι σας είπαμεν 

ούλην την ιστορίαν 

του Ιησού μας του Χριστού 

την γέ… την γένναν την αγίαν 

Δώστε τζιαί για τον κόπον μας 

ότ ΄ είναι ορισμός σας 

τζιαί ο Θεός μας ο Χριστός 

ναν πα… ναν πάντα βοηθός σας 

Χρόνια πολλά να να ζήσετε 

νά στε ευτυχισμένοι 

τζιαί στο κορμίν τζιαί στην ψυσσιήν 

να σα… να σάστεν πλουμισμέμοι» 

Cantique de Noël – ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΑ 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Minuit, chrétiens, 

C'est l'heure solennelle 

Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à 

nous 

Pour effacer la tache originelle 

Et de Son Père arrêter le courroux. 

Le monde entier tressaille d'es-

pérance 

En cette nuit qui lui donne un 

Sauveur. 

Peuple à genoux, attends ta dé-

livrance! 

 

Noël! Noël! Voici le Redempteur! 

Noël! Noël! Voici le Redempteur! 

 

Le Redempteur 

A brise toute entrave: 

La terre est libre et le ciel est ou-

vert. 

Il voit un Frère ou n'était qu'un 

esclave, 

L'amour unit ceux qu'enchaînait le 

fer. 

Qui Lui dira notre reconnais-

sance? 

C'est pour nous tous qu'Il naît, 

Qu'Il souffre et meurt. 

 

Peuple debout, chante ta dé-

livrance! 

Noël! Noël! Chantons le Re-

dempteur! 

Noël! Noël! Chantons le Re-

dempteur! 

 

Kommet, ihr Hirten –ΚΑΛΑΝΤΑ 

ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer 

und Fraun, 

Kommet, das liebliche Kindlein zu 

schaun, 

Christus, der Herr, ist heute ge-

boren, 

Den Gott zum Heiland euch hat 

erkoren. 

Fürchtet euch nicht! 

Lasset uns sehen in Bethlehems 

Stall, 

Was uns verheißen der 

himmlische Schall; 

Was wir dort finden, lasset uns 

künden, 
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Κάλαντα σε άλλες χώρες 

Lasset uns preisen in frommen 

Weisen: 

Halleluja! 

Wahrlich, die Engel verkündigen 

heut 

Bethlehems Hirtenvolk gar große 

Freud: 

Nun soll es werden Friede auf 

Erden, 

Den Menschen allen ein Wohlge-

fallen: 

Ehre sei Gott 

 

Tu scendi dalle stelle – ΚΑΛΑΝΤΑ 

ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

 

Tu scendi dalle stelle 

O Re del Cielo 

E vieni in una grotta 

(Συνέχεια από τη σελίδα 23) Al freddo al gelo 

E vieni in una grotta 

Al freddo al gelo 

Tu scendi dalle stelle 

O Re del Cielo 

E vieni in una grotta 

Al freddo al gelo 

E vieni in una grotta 

Al freddo al gelo 

O Bambino mio Divino 

Io ti vedo qui a tremar 

O Dio Beato 

Ahi, quanto ti costò 

L'avermi amato! 

Ahi, quanto ti costò 

L'avermi amato! 

A te, che sei del mondo 

Il Creatore 

Mancano panni e fuoco 

O mio Signore! 

Mancano panni e fuoco 

O mio Signore! 

Caro eletto Pargoletto 

Quanto questa povertà 

Più mi innamora! 

Giacché ti fece amor 

Povero ancora! 

Giacché ti fece amor 

Povero ancora! 

O Bambino mio Divino 

Io ti vedo qui a tremar 

O Dio Beato 

Ahi, quanto ti costò 

L'avermi amato! 

Ahi, quanto ti costò 

L'avermi amato! 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΤΖΗΣ 

Κάλαντα της Κάτω Ιταλίας 

Ἀστέρι 

Μόλις ποὺ φτάνω σ᾿ αὐτὸ τὸ σπίτι 

εὐλογῶ τὴν πόρτα καὶ τὸ κατώφλι 

εὐλογῶ τὴ μάνα καὶ ὅλα τὰ παιδία 

καὶ τὸν κύρη ποὺ εἶναι ὁ ἀρχηγός. 

Ἀκόμη εὐλογῶ καὶ τὸ τσουκάλι 

τὴ χύτρα, τὴν κουτάλα, τὸν τρίφτη, 

ποὺ ἐκεῖ γίνεται τὸ τυρί, νά γιατί 

ἤρθαμε νὰ σᾶς φέρουμε τὴ χαρά. 

Ὡραῖα πού ῾ναι τὰ σπίτια φτιαγμένα 

ὡραῖες οἱ πόρτες μ᾿ ὅλα τὰ κλειδία 

καὶ ἡ κυρὰ πού ῾ναι μία νεράιδα 

ἤρθαμε νὰ τῆς φέρουμε τὴ χαρά. 

Ἤρθαμε νὰ σᾶς φέρουμε τὸ ἀστέρι 

ἀπὸ τὸ Κοριλιάνο 

καὶ νὰ μᾶς δώσετε γρήγορα μπου-

ναμᾶ 

Ἤρθαμε νὰ σᾶς φέρουμε τὸ ἀστέρι. 

Αstrina 

Arte pu ettasa ettu sti massaria 

ivloo tin porta ce to limbitari 

ivloo ti mmana c' ola ta pedia 

apoi to ciuri pu ene o generali. 

Apoi' vo vloo ce to merciali 

ti ccazza, ti skutedda, to rotuli 

ce tis varti, varti merci na cai 

irtame na tis kanome allegria. 

Oria pune ta spiddia fabricata 

Orrie tes porte mola ta klidia 

Ka i patruna pu ne mia fata 

Irtame na tis kanome allegria. 

Irtame na sas ferme tin astrina 

coriliana pu ti mate se tolo 

e na mas doki presto ma to pri-

ma 

irtame na sas ferme tin astrina. 

 

ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΝΗ 
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Τα χρονικά των Χριστουγέννων  

Τα χρονικά των Χριστουγέννων είναι 

μια ταινία που έχει 2 είδη ταινιών 

Τα χρονικά των Χριστουγέννων 1 

και 2 . Για εμένα είναι η καλύτερη 

ταινία ever.Περνάς ώρες αξέχαστες 

βλέποντας την συγκεκριμένη ταινία. 

The Claus Family  

Ο Jules σιχαίνεται τα Χριστούγεννα, 

όταν όμως ο παππούς του αρρω-

στήσει ξαφνικά, θα μάθει ότι η οι-

κογένειά του παίζει καθοριστικό 

ρόλο σε αυτά και θα αναγκαστεί να 

κάνει τα πάντα για να σώσει αυτή 

τη μαγική γιορτή . 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΤΗ  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ  

Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο σοκολά-

τας 

Ο Τσάρλι 

Μπάκετ 

είναι  φτω-

χό αγόρι 

που ζει με 

τους γο-

νεις και 

τους παπ-

πούδες 

του. Στην 

πόλη που 

μένει ο 

Τσάρλι 

υπάρχει η 

Σοκολατοποιία Γουόνκα, που παρά-

γει τις καλύτερες σοκολάτες και 

γλυκά. Ιδιοκτήτης είναι ο ιδιορρυθ-

μος Γουίλι Γουόνκα, που έχει να 

ανοίξει τις πύλες του εργοστασίου 

πάνω από δεκα χρόνια, επειδή φο-

βάται ότι θα του κλέψουν τις μυστι-

κές συνταγές οι αντίπαλοί του. 

Μία μέρα, ανακοινώνεται πως ο 

Γουόνκα αποφάσισε να επιτρέψει 

την είσοδο στην σοκολατοποιία του 

σε 5 τυχερά παιδια, που θα βρουν 

τα δελτία που βρίσκονται κρυμμένα 

σε κάποια από τις σοκολάτες της 

εταιρείας του. Τα τυχερά παιδιά θα 

κερδίσουν και προμήθειες σοκολά-

τας για όλη τη ζωή τους. Τα πρώτα 

4 δελτία βρίσκουν με τη σειρά ο 

αχόρταγος Αύγουστος Κλουπ, η 

κακομαθημένη Βερούκα Σολτ, η 

εθισμένη στο μάσημα τσίχλας Βιολέ-

τα Μπορεγκάρ και ο εθισμένος στην 

τηλεόραση Μαικ Τιβι. Το 5ο δελτίο 

το βρίσκει ο Τσάρλι. 

Την επόμενη μέρα, τα παιδιά φτά-

νουν στο εργοστάσιο όπου τα υπο-

δέχεται ο Γουίλι Γουόνκα. Στην περι-

ήγησή τους, μαθαίνουν οτι οι εργά-

τες του εργοστασίου είναι μια μυ-

στηριώδης φυλή, οι Ούμπα Λούμπα, 

οι οποίοι λατρεύουν τη σοκολάτα και 

να φτιάχνουν ποιήματα. Κατά τη 

διαρκεια της περιήγησης τα παιδιά 

ένα ένα φεύγουν με κωμικοτραγικό 

τρόπο, καθενα ανάλογα με το ελάτ-

τωμά του. 

Ο Τσάρλι μένει τελευταίος και τότε ο 

Γουίλι Γουόνκα του επιφυλάσσει μια 

μεγάλη έκπληξη! 

Μου άρεσε πολύ η ταινία γιατί ήταν 

αστεία και σε μετέφερε σε έναν φα-

νταστικό κόσμο! Ο αγαπημενος μου 

χαρακτήρας ήταν ο Γουίλι Γουόνκα. 

 

Το αγόρι που το εί-

παν...Χριστούγεννα,του Matt Haig, 

από τις εκδόσεις Πατάκη 

Το βιβλίο διηγείται την πραγματική 

ιστορία του Father Christmas 

(γνωστού σε εμας σαν Αγιου Βασίλη). 

Ο Νικόλαος είναι ένα εντεκάχρονο 

αγόρι, που έχει περάσει μια πολύ δύ-

σκολη παιδική ηλικία. Καθώς έχει 

ανάγκη να πιστέψει στη μαγεία, θα 

καταφύγει στη Χώρα των Ξωτικών, 

όπου θα ζήσει περιπέτειες με ξωτικά, 

τρολ, χιόνια, αερικ

ά και τά-

ρανδους ώσπου να μεγαλώσει και να 

γίνει ο Πατέρας Χριστούγεννα, που 

σκορπά τη χαρά στους ανθρώπους. 

Μου άρεσε πολύ αυτό το βιβλίο για 

το μήνυμά του, ότι τίποτα δεν είναι 

αδύνατο! Όπως λέει και στο εξώ-

φυλλο, αν δεν το πιστεύετε αυτό, 

μην διαβάσετε το βιβλίο! 

 

Η Μορτίνα και ο φίλος φάντασμα, 

της Barbara Cantini,από τις εκδο-

σεις Ελληνικά Γράμματα 

Η Μορτίνα είναι ζόμπι και ζει με 

την οικογένειά της στην Ξεπεσμένη 

Έπαυλη. Κάποια παραμονή Πα-

μπάλαιης Πρωτοχρονιάς, ένα μυ-

στηριώδες παιδί φάντασμα προ-

σπαθεί να μπει στην Ξεπεσμένη 

Έπαυλη. Η Μορτίνα θέλει πολύ να 

μάθει ποιος είναι, εκείνο όμως δεν 

θυμάται ούτε το όνομά του και 

όσο περνά η ωρα εξαφανίζεται! 

Μαζί με τον Μύθο, τον πιστό της 

αλμπίνο σκύλο, η Μορτίνα προσπα-

θεί να βρει την ταυτότητα του νέ-

ου της φίλου και να τον σώσει. 

Όπως όλα τα βιβλία της σειράς, με 

έκανε να γελάσω και μου άρεσαν 

τα «τρομακτικά» στοιχεία που έχει! 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ—ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Χριστούγεννα στην Ισπανία 
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Κάλαντα σε άλλες χώρες 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
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