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Η Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η 25η Δεκεμβρίου ημέρα των Χριστουγέννων αποτελεί μια ημέρα σταθμό στο 

ετήσιο ημερολόγιο όλου του πλανήτη. Μια ημέρα γιορτής για όλους τους 

χριστιανούς ανά την υφήλιο, μια ημέρα ζεστασιάς και αλληλεγγύης για όλο τον 

κόσμο στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, μια ημέρα ξεγνοιασιάς και 

απέραντης χαράς για τα μικρά παιδιά. Αν και δυστυχώς στη σημερινή εποχή η 

γιορτή των Χριστουγέννων αλλοιώνεται από την άκρατη εμπορευματοποίηση, 

δεν παύει να αποτελεί μια ξεχωριστή γιορτή.  

 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας, λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε έθιμα και 

παραδόσεις των Χριστουγέννων απ’ όλη τη γη και φυσικά απ’ την αγαπημένη 

μας Ελλάδα.  
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ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
 

 Ιστορικά στοιχεία:  

Για τους Ορθόδοξους χριστιανούς ο Άγιος 

Βασίλης είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος 

έζησε στη Καππαδοκία που αφιέρωσε σχεδόν 

όλη του τη ζωή στη βοήθεια προς τον 

συνάνθρωπο και που θεωρείται στη 

παγκόσμια ιστορία ως ο εμπνευστής αλλά και 

πρώτος δημιουργός της οργανωμένης 

φιλανθρωπίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο 

Μέγας Βασίλειος ήταν ψηλόλιγνος, με μαύρα 

μάτια και γένια, ενώ ο Άγιος Νικόλαος-ο 

Santa Claus των δυτικών χωρών- στην Ορθόδοξη παράδοση αγιογραφείται 

ως ισχνός ασπρογένης γέροντας.  

Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε την 1 Ιανουαρίου του 379. Αυτή η ημερομηνία, 

ημέρα θανάτου του, διατηρούμενη στη παράδοση, θεωρήθηκε (πρώτα) απ’ 

όλους τους χριστιανικούς λαούς ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη στη νέα 

χρονιά. Στα κάλαντα Πρωτοχρονιάς  κύριο πρόσωπο είναι ο Μέγας Βασίλειος 

για το έργο του οποίου γίνεται υπενθύμιση στον σπιτονοικοκύρη ώστε να 

επαναλάβει επ’ ωφελεία βεβαίως των παιδιών που ψάλλουν αυτά. 

Στη Δύση το πρόσωπο του Αγίου Βασιλείου έχει ταυτιστεί με την ιστορία του 

Αγίου Νικολάου που φημιζόταν για τη γενναιοδωρία του. Στην ιστορία του 

Αγίου Νικολάου οι βόρειοι λαοί έχουν προσθέσει στοιχεία των δικών τους 

παραδόσεων (τάρανδοι, έλκηθρο, άστρο του Βορρά, μεγάλες κάλτσες) μια 

κουλτούρα που τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα. Στα ελληνικά δεδομένα η 

μετατροπή αυτή φαίνεται να πέρασε περίπου στη δεκαετία του 1950-1960, 

κυρίως στον αστικό πληθυσμό από τους συγγενείς μετανάστες που με τις 

ευχητήριες κάρτες τους εισήγαγαν τον "Δυτικό" Αϊ Βασίλη .  

Ο Άγιος Βασίλης αποτελεί σήμερα μια διεθνή λαογραφική μορφή η οποία 

διανέμει δώρα σε παιδιά και ενηλίκους που υπήρξαν "καλοί" κατά τη διάρκεια 

του χρόνου. Είναι κυρίαρχο πρόσωπο του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και 

των Χριστουγέννων. Η γνωστή παρουσία του με κόκκινη στολή, λευκή 

γενειάδα ,τα γυαλιά του, πάντα χαμογελαστός με το σάκο με τα δώρα, πάνω 

σε έλκηθρο που το σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι αποτελεί σήμερα σε 

παγκόσμια κλίμακα τον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών τις ημέρες αυτών 

των εορτών, ακόμη και σε χώρες μη Χριστιανικές. 
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Είναι ακριβώς ο ίδιος ο "Πατέρας 

Χριστούγεννα" των Άγγλων, ο "Περ 

Νοέλ" των Γάλλων, ο "Σίντερ-

Κλάας" των Ολλανδών, ο 

"Βάιναχτσμαν" των Γερμανών, ο 

"Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ" (ο Καλός 

γερο-πατέρας) των Κινέζων, ο 

"Χοτέισο" των Ιαπώνων. 

 

 Προέλευση της μορφής του Αϊ Βασίλη: 

Η σημερινή μορφή του Αϊ Βασίλη έγινε δημοφιλής με το ποίημα «A Visit from 

St. Nicholas» (Μια επίσκεψη από τον Άγιο Νικόλαο) που δημοσιεύτηκε το 

1823. Η οπτικοποιημένη εκδοχή πρωτοεμφανίστηκε στο περιοδικό Harper’s 
Weekly το 1863. Συμμετοχή στην δημοφιλία είχε και το παιδικό βιβλίο The 
Life and Adventures of Santa Claus του 1902. Η White Rock Beverages 

ήταν μια εταιρία αναψυκτικών που τον χρησιμοποίησε το 1915 για να πουλήσει 

μεταλλικό νερό, και το 1923 τζίντζερ-έηλ. Το 1931 η γνωστή αμερικάνικη 

εταιρεία αναψυκτικών Coca-Cola  

παρουσίασε τον Αϊ-Βασίλη με 

πρωτοχρονιάτικα δώρα τα 

προϊόντα της εταιρείας στα 

χρώματα βεβαίως εκείνης. Η 

διαφήμιση αυτή υπήρξε εμπορικά 

επιτυχής. Η μακρόχρονη χρήση 

του σε διαφημίσεις της Coca-Cola 

παγίωσε την εμφάνισή του και 

ειδικά τα κόκκινα ρούχα, αλλά 

οπωσδήποτε δεν ήταν δική της 

εφεύρεση.  

 Ποιος τον ζωγράφισε και πότε; 

Το 1823 ο Τόμας Ναστ έκανε ζωγραφιά ένα 

παραμύθι του Κλέμεντ Μουρ. Έτσι έγινε ο 

Αϊ-Βασίλης που δεν έχει σχέση με τον Άγιο 

της Ορθοδοξίας. 
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 Ο Βασίλειος Καισαρείας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μέγας Βασίλειος σε μικρογραφία του 15ου αιώνα (Μονή Διονυσίου, Άγιο Όρος) 

Γνωστότερος ως Μέγας Βασίλειος ή Άγιος Βασίλειος (μεταξύ 329 και 333 -

379), υπήρξε Πατέρας της Εκκλησίας, επίσκοπος Καισαρείας, κορυφαίος 

θεολόγος του 4ου αιώνα και ένας από τους Τρεις Ιεράρχες, που θεωρούνται 

προστάτες της παιδείας. 

 Το έργο του Μεγάλου Βασιλείου: 

Ο Μέγας Βασίλειος είναι ένας από τους σημαντικότερους δογματικούς 

θεολόγους του Χαλκηδόνιου Χριστιανισμού με σημαντική συμβολή στην 

ανάπτυξη του Τριαδικού δόγματος. Διακήρυξε την ενότητα της Αγίας Τριάδας 

ως μια ουσία και προχώρησε στον προσδιορισμό του υποστατικού 

διαχωρισμού των Προσώπων της. Κάθε υπόσταση διακρίνεται από 

ορισμένους τρόπους ύπαρξης και μεμονωμένα χαρακτηριστικά (ιδιώματα): ο 

Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννηθείς και το Άγιο Πνεύμα 

εκπορευόμενο διά του Πατρός. Η μόνη προτεραιότητα του Πατέρα είναι 

λογική, μη χρονική και δεν ενέχει καμία ανωτερότητα. 

Στο έργο τόνισε επίσης τη σημασία της διάκρισης μεταξύ ουσίας και 

ενεργειών του Θεού. Μεταξύ του άκτιστου Θεού και του κτιστού κόσμου 

υπάρχει οντολογικό χάσμα, που αποκλείει την κατ’ ουσία κοινωνία και σχέση 

μεταξύ τους. Ο Θεός καθίσταται αντιληπτός στον κόσμο διά των ενεργειών 
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του. Το ότι ο κόσμος διατηρείται στο "είναι" οφείλεται στη δημιουργική, 

συνεκτική και ζωοποιό ενέργεια του Θεού. 

Ο Βασίλειος υπήρξε θαυμαστής του μεγάλου αλεξανδρινού φιλοσόφου 

Ωριγένη αλλά στο ερμηνευτικό του έργο απορρίπτει την αλληγορική μέθοδο 

και πλησιάζει προς την αντιοχειανή σχολή. Ερμηνεύει χρησιμοποιώντας το 

κείμενο ως αφορμή έκθεσης των προσωπικών του θέσεων. 

Κεφαλαιώδης ήταν και η συμβολή του στην αξιολόγηση της θύραθεν παιδείας 

μέσα στη χριστιανική Εκκλησία. Μελετητής ο ίδιος και γνώστης της ελληνικής 

φιλοσοφίας, τη χρησιμοποιεί ως όργανο επεξεργασίας και διατύπωσης των 

θεολογικών του αντιλήψεων. Η φιλοσοφία, κατά το Βασίλειο, πρέπει να 

μελετάται υπό το νέο χριστιανικό πρίσμα. Δεν απορρίπτει τη μελέτη των 

κλασσικών γραμμάτων, αντίθετα προτρέπει στη χρήση τους ως ένδυμα της 

χριστιανικής θρησκευτικής διδασκαλίας. 

Στον τομέα του μοναχισμού ανέλαβε δράση θέτοντάς τον υπό τον έλεγχο της 

εκκλησιαστικής ηγεσίας και εισήγαγε την ομολογία της αφιέρωσης στο Θεό 

και της ένταξης στην αδελφότητα, η οποία προέβλεπε αγαμία, υπακοή και 

ακτημοσύνη. Επίσης έθεσε την αυθαίρετη πνευματικότητα του μοναχισμού στη 

σταθερή βάση της Αγίας Γραφής και τοποθέτησε τους μοναχούς στη γραμμή 

του κοινού βίου και της οργανωμένης δράσης. 

Πλούσιο είναι και το νομικό του έργο το οποίο βρίσκουμε συγκεντρωμένο 

κυρίως στις επιστολές του προς τον Αμφιλόχιο Ικονίου από τις οποίες 

προήλθαν οι 85 κανόνες που, αφού επικυρώθηκαν από τη Σύνοδο εν Τρούλω 

στα τέλη του 7ου αιώνα (691/692), αποτελούν ως σήμερα, ως συστατικό 

στοιχείο των νομοκανονικών συλλογών, βασικό βοήθημα του εκκλησιαστικού 

δικαίου. Το ίδιο ισχύει και για ένα άλλο νομικό του έργο, τους λεγόμενους 

«μοναχικούς κανόνες» διατάξεις που αφορούν την οργάνωση των μονών και 

τη διαβίωση των μοναχών. Οι κανόνες αυτοί δεν επικυρώθηκαν ποτέ. Η 

έλλειψη ωστόσο συνοδικής επικύρωσης δεν επηρέασε, λόγω του κύρους του 

συντάκτη, την εφαρμογή τους στην πράξη. Ενδεικτικό της μεγάλης εκτίμησης 

στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου που έτρεφαν οι ερμηνευτές των δικανικών 

πηγών όχι μόνο του χώρου της Εκκλησίας αλλά και της Πολιτείας, 

αποδεικνύεται από την συχνή παραπομπή των κανόνων του στα σχόλια των 

Βασιλικών, της τελευταίας δηλαδή επίσημης κωδικοποιήσεως που 

πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή του Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού τέλη του 9ου 

αιώνα. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η επίδραση του Μεγάλου Βασιλείου στο 

Οικογενειακό Δίκαιο, όπου πρώτος έθεσε με κατηγορηματικότητα το όριο 

των τριών επιτρεπόμενων γάμων, που απετέλεσε μέχρι το 1982 πολιτειακό 

δίκαιο και εξακολουθεί ακόμη να ισχύει επί του θρησκευτικού γάμου. 
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ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

 Ιστορικά στοιχεία:  

Το δένδρο των Χριστουγέννων απoτελεί σήμερα ένα 

διεθνές χριστουγεννιάτικο έθιμο. Ως τέτοιο φέρεται 

από τον 8ο αιώνα, όταν ο Άγιος Βονιφάτιος θέλησε 

περίπου το 750 να εξαλείψει την μέχρι τότε 

αποδιδόμενη ιερότητα των "ειδωλολατρών" στην 

βελανιδιά αντικαθιστώντας την με το έλατο δηλαδή το 

δένδρο των Χριστουγέννων. Στην Ελλάδα το έθιμο 

αυτό του έλατου ως χριστουγεννιάτικη διακόσμηση 

ήρθε για πρώτη φορά με τον Βαυαρό Βασιλιά Όθωνα 

το 1833, που σημαίνει ότι είχε ήδη καθιερωθεί ως 

έθιμο στους βασιλικούς οίκους της Βόρειας Ευρώπης. 

Αρχικά στολίστηκε στα ανάκτορα του Ναυπλίου και εν 

συνεχεία στην Αθήνα, όπου οι κάτοικοι έκαναν ουρές 

για να το θαυμάσουν. Σημειώνεται ότι στη Γαλλία ως 

έθιμο εισήχθηκε αρκετά χρόνια μετά απ’ ότι στην 

Ελλάδα από την Κόμισσα της Ορλεάνης. 

 Στολισμός:  

Ο στολισμός του δένδρου είναι καθαρά συμβολικός της 

ευτυχίας των ανθρώπων και της φύσεως με τη Γέννηση 

του Θεανθρώπου. Σύμφωνα με ερευνητές του 

αντικειμένου, το πρώτο στολισμένο δένδρο 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 εξελίχθηκαν μόνο σε διακοσμητικά 

αντικείμενα. Κατά την παράδοση ο πρώτος που στόλισε 

δέντρο ήταν ο Μαρτίνος Λούθηρος. 

Τα χριστουγεννιάτικα δένδρα μπορεί να είναι είτε φυσικά, 

κυρίως έλατα, είτε τεχνητά των οποίων η παραγωγή είναι 

σημαντική. Οι βιοτεχνίες παραγωγής χριστουγεννιάτικων 

στολιδιών είναι επίσης πολύ σημαντικές. Η υλοτομία των 

φυσικών δένδρων για τις ανάγκες του εθίμου γίνεται 

πάντα από συγκεκριμένα δενδρόφυτα.                       
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 Σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα δένδρα:  

Τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα δένδρα στον κόσμο είναι αυτά που 

στολίζονται στο Μπάκιγχαμ Πάλας στο Λονδίνο και στον Λευκό Οίκο στις 

ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι σήμερα για λόγους εμπορίου τέτοια δένδρα, κατά την 

περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων στολίζονται και σε χώρες μη 

χριστιανικές. 

Το ακριβότερο χριστουγεννιάτικο δένδρο σήμερα στον κόσμο είναι αυτό που 

φέρεται στο ξενοδοχείο Εμιρέιτς Παλάς στο Αμπου Ντάμπι των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων, όπου όλα τα στολίδια του είναι πραγματικά πανάκριβα 

κοσμήματα με πολύτιμες πέτρες που διατίθενται προς πώληση, η συνολική 

αξία των οποίων φθάνει τα 11 εκατομμύρια δολάρια. 

Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο έχει ύψος 650 μέτρα 

και πλάτος 350. Βρίσκεται στο βουνό Ιντζίνο κοντά στο ιστορικό Γκούμπιο 

της Ιταλίας. Το δέντρο καταχωρήθηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες από το 

1991. Μόνο το αστέρι καλύπτει 1.000 τετραγωνικά μέτρα και το δέντρο 

φωτίζεται με περισσότερα από 3.000 πολύχρωμα φώτα που τροφοδοτούνται 

από καλώδιο που το μήκος του ξεπερνά τα 8,5 χιλιόμετρα. 

 
Η Βραζιλία διαθέτει το μεγαλύτερο πλωτό χριστουγεννιάτικο δένδρο στον κόσμο. 
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 Από πού προέρχεται το Χριστουγεννιάτικο δέντρο; 

Οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου δένδρου μπορούν να αναζητηθούν στα 

ειδωλολατρικά έθιμα της λατρείας των δέντρων. Τότε δέντρα μεταφέρονταν 

μέσα στα σπίτια και οι άνθρωποι τα στόλιζαν για να εξασφαλίσουν καλή σοδειά 

τον επόμενο χρόνο. Λέγεται ότι ο Μαρτίνος Λούθηρος ξεκίνησε την παράδοση 

των αναμμένων λαμπών στο χριστουγεννιάτικο δένδρο, στη Γερμανία, τον 16ο 

αιώνα. Η εικόνα ενός πράσινου δέντρου την παραμονή των Χριστουγέννων, με 

τα αστέρια να λάμπουν στον ουρανό από πάνω του, λέγεται ότι του έκανε 

μεγάλη εντύπωση κι έτσι τοποθέτησε ένα παρόμοιο δέντρο, διακοσμημένο με 

αναμμένα κεριά, μέσα στο σπίτι του. Στα μέσα του 1800, το έθιμο του 

Χριστουγεννιάτικου δένδρου είχε επεκταθεί ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Το 

έθιμο γινόταν αιτία για πολλά ατυχήματα! Έτσι, μέχρι να εφευρεθούν τα 

ηλεκτρικά φωτάκια, οι προνοητικοί είχαν και έναν κουβά νερό κάτω από το 

δέντρο, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς…  

  

Το 1882, το πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο του 

κόσμου, στολίσθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης, στην κατοικία του Έντουαρτ 

Τζόνσον, ενός συναδέλφου του εφευρέτη Τόμας Έντισον. Σήμερα, 

περισσότερα από 72 εκατομμύρια δέντρα στολίζονται κάθε Χριστούγεννα, και 

από αυτά, 35 εκατομμύρια είναι αληθινά δέντρα ενώ 37 εκατομμύρια είναι 

ψεύτικα.  

 

Οι Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν το δέντρο στις τελετές τους ως σύμβολο 

αναγέννησης που σηματοδοτούσε το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της 

άνοιξης και της αναγέννησης της μητέρας Φύσης. Στην Αγγλία, όπως και στην 

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 ερευνητές, οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις είναι ένα μίγμα της 

λατρείας του Σατούρνο και άλλων δοξασιών που αναμείχθηκαν με τις 

χριστιανικές. Υπάρχουν μαρτυρίες από το 336 μ.Χ ότι στις 25 Δεκεμβρίου 

στην Ρώμη γιορτάζονταν τα Σατουρνάλια προς τιμήν του θεού Σατούρνο και 

οι ρωμαίοι στόλιζαν διάφορα δέντρα με στολίδια όπως καρύδια ή άλλα 

φαγώσιμα. Οι ερευνητές πιστεύουν πως τα Σατουρνάλια είναι ο πρόδρομος 

των Χριστουγέννων. Τον 4ο μ.Χ αιώνα καθιερώθηκε η 25η Δεκεμβρίου ως η 

ημέρα της γέννησης του Χριστού. 

 

Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα ήταν το 

παραδοσιακό Χριστόξυλο ή Δωδεκαμερίτης ή Σκαρκάνζαλος κυρίως στα 

χωριά της Βορείου Ελλάδος. Κάθε Χριστούγεννα έβαζαν ένα μεγάλο 
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κούτσουρο από άγρια κερασιά, πεύκο 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 νοικοκυριό. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 
 

Καλικάντζαροι 

Το δέντρο αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα έθιμα. 

Σε κάθε σπίτι έχει καθιερωθεί ο στολισμός του. Στη βάση του τοποθετείται 

συνήθως μια φάτνη που αναπαριστά τη γέννηση του Χριστού ενώ στη κορυφή 

υπάρχει το αστέρι της Βηθλεέμ που οδήγησε τους μάγους στο θείο βρέφος. 

Αντίστοιχα καθαρά ελληνικό παραδοσιακό έθιμο αποτελεί το στολισμένο 

καραβάκι. 
 

Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι, που τώρα έχει αντικατασταθεί από το 

έλατο, συμβολίζει την καινούρια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή μετά τη 

γέννηση του Χριστού. Κατά την παράδοση, το κατασκεύαζαν τα παιδιά για τις 

χριστουγεννιάτικες γιορτές και το περιέφεραν στους δρόμους όταν έλεγαν τα 

κάλαντα. 
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 Το δέντρο ανάποδα: 
Σε κάποια μαγαζιά το χριστουγεννιάτικο 

δένδρο είναι ανάποδα. Αυτό συνηθίζεται 

περισσότερο στο εξωτερικό, κυρίως για 

εξοικονόμηση χώρου, πολλοί είναι όμως και 

αυτοί που το έχουν υιοθετήσει και στην 

Ελλάδα. Κι αν νομίζετε ότι πρόκειται απλά για 

μόδα της εποχής, κάνετε μεγάλο λάθος, αφού 

πρόκειται για ένα έθιμο που 

πρωτοεμφανίστηκε στη Γερμανία τον 7ο αιώνα. 

Ο θρύλος λέει ότι κάποιος μοναχός ταξίδεψε 

στη Γερμανία για να διδάξει στον κόσμο το 

λόγο του Θεού. Για να μπορέσουν όμως οι 

κάτοικοι της χώρας να κατανοήσουν το σχήμα 

της Αγίας Τριάδας, τους έφερε ως παράδειγμα 

το σχήμα του ελάτου. Από τότε οι πιστοί άρχισαν να σέβονται το έλατο και να 

το κρεμάνε ανάποδα στα σπίτια τους στις γιορτές των Χριστουγέννων. Για 

περισσότερους από πέντε αιώνες τα χριστουγεννιάτικα δένδρα ήταν 

κρεμασμένα ανάποδα στα σπίτια των Γερμανών, ο θρύλος όμως σιγά-σιγά 

ξεχάστηκε και τώρα τοποθετούνται κανονικά στο δάπεδο. 

 

 Ένα εύθραυστο χριστουγεννιάτικο δένδρο: 
Κάθε χρόνο διάφορες πόλεις στον κόσμο προσπαθούν να κερδίσουν την 

προσοχή κατασκευάζοντας το πιο παράξενο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τη 

φετινή χρονιά σειρά έχουν οι Βρυξέλλες, που παρουσίασαν ένα εναλλακτικό 

δέντρο για τις φετινές γιορτές ξεκινώντας από τον παράξενο τίτλο «Tree 

Taste» («Το δέντρο της γεύσης») και συνεχίζοντας με το ασυνήθιστο υλικό 

κατασκευής (5.000 πορσελάνινα πιατάκια και φλιτζάνια) δεν μπορεί παρά να 

λάβει επάξια τον τίτλο του πιο περίεργου χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η 

σχεδιαστική εταιρεία Mooz ζήτησε από τους ηλικιωμένους της πόλης Hasselt 

στο Βέλγιο να φέρουν όσες παλιές πορσελάνες είχαν στο σπίτι τους, και πιο 

συγκεκριμένα όλων των ειδών τα 

πιάτα. Έτσι κι έγινε. 

Συγκεντρώνοντας τον εντυπωσιακό 

αριθμό των 5.000 κεραμικών οι 

δημιουργοί έφτιαξαν ένα 

εναλλακτικό δέντρο για τις γιορτές 

των Χριστουγέννων 

εντυπωσιάζοντας κατοίκους και 

επισκέπτες. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
 

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί της Ρωσίας  γιορτάζουν μια ιδιαίτερη μέρα -την 

παραμονή των Χριστουγέννων που είναι γνωστή στο λαό και ως Σοτσέλνικ. 

Εξάλλου, η Ρωσική και μερικές άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες του 

κόσμου γιορτάζουν την Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων με βάση το 

Ιουλιανό ημερολόγιο την νύχτα από την 6η προς την 7η Ιανουαρίου. 

 

Η ίδια η ονομασία «Σοτσέλνικ» προέρχεται από την λέξη «σότσιβο»,- είπε  ο 

εκπρόσωπος του Μοσχοβίτικου Πατριαρχείου, ιερέας Σεργκέι Ζβοναριόφ. 

«Η Σοτσέλνικ είναι μέρα της ιδιαίτερης νηστείας, η οποία κάνει τους 

χριστιανούς θα προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για την Ημέρα της 

Μεγάλης Γιορτής των Χριστουγέννων, που έρχεται την επόμενη μέρα μετά 

την Σοτσέλνικ. Το «σότσιβο" είναι ειδικό τελετουργικό φαγητό- βραστοί 

σπόροι σταριού ή ρυζιού. Το σότσιβο, μαγειρεύεται κατά κανόνα, τις μέρες 

Μνήμης των Μαρτύρων ή των νεκρών χριστιανών.  

 

Στη Ρωσία οι εκκλησιαστικές παραδόσεις και κανόνες συνδυάζονται συχνά 

και  μέχρι σήμερα ακόμα με διάφορες λαϊκές παραδόσεις και συνήθειες. Από 

ανέκαθεν θεωρείται ότι ακριβώς την παραμονή των Χριστουγέννων - στη 

Σοτσέλνικ- καταργούνται όλες οι απαγορεύσεις και οι μυστηριώδεις δυνάμεις  

έρχονται στη Γη. Μερικές απ' αυτές για να κάνουν κακό στους ανθρώπους, 

ενώ  οι άλλες- για να τους βοηθήσουν. Ακριβώς για αυτό τον λόγο στην 

Αρχαία Ρωσία,  όπως και  σήμερα ακόμα, μερικοί μαντεύουν αυτή τη μέρα. 

Θεωρείται ότι ακριβώς την παραμονή των Χριστουγέννων μπορείς όχι μόνο 

να μάθεις την μελλοντική σου τύχη, αλλά και να προσπαθήσεις να την 

αλλάξεις. Από τους παλιούς καιρούς έφτασαν ως τις μέρες μας μερικά είδη 

μαντείας- στον καθρέφτη, το κερί, από τη σκιά κλπ. Η Ρωσική Ορθόδοξη 

Εκκλησία δεν υποστηρίζει και καταδικάζει ακόμα τέτοιες ειδωλολατρικές 

τελετές. «Οι πιστοί πρέπει να προϋπαντούν τα Χριστούγεννα, όπως αρμόζει 

στους χριστιανούς- ταπεινά και  με τις προσευχές,- πιστεύει ο Σεργκέι 

Ζβοναριόφ.  

 

Την παραμονή των Χριστουγέννων οι πιστοί τηρούν αυστηρή νηστεία. Οι 

ορθόδοξοι χριστιανοί  στολίζουν το σπίτι τους με κλαδιές ελάτου, 

μαγειρεύουν νόστημα φαγητά- αυτή τη φορά  μη νηστήσιμα γιατί με τον ερχομό 

των Χριστουγέννων λήγει η νηστεία, και  οι άνθρωποι πηγαίνουν 

αναπόφευκτα στις εκλλησίες για να παραστούν στις πρωϊνές και βραδινές 

λειτουργίες. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες είναι αναπόφευκτη 

βέβαια και η παρουσία τους στις εκλλησίες και τους ναούς στην θεία 

λειτουργία προς τιμή της Γέννησης του Χριστού. 
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 Ρωσικές θρησκευτικές παραδόσεις των Χριστουγέννων 
 

Τα Χριστούγεννα στη Ρωσία είναι  γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα 

με το Ορθόδοξο ημερολόγιο. Η πρωτοχρονιά, την 1η Ιανουαρίου ,η οποία  

προηγείται των ρώσικων  Χριστουγέννων και συχνά γιορτάζεται ως οι πιο 

σημαντικές διακοπές. Ωστόσο, ορισμένοι Ρώσοι γιορτάζουν δύο Χριστούγεννα 

και ακόμη και δύο Πρωτοχρονιές - τα πρώτα Χριστούγεννα που 

παρατηρούνται στις 25 Δεκεμβρίου, και η δεύτερη Πρωτοχρονιά στις 14 

Ιανουαρίου. Οποιαδήποτε δημόσια δέντρα, όπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, θα χρησιμεύσει επίσης ως ένα σύμβολο 

της Πρωτοχρονιάς. 

 

Τα Χριστούγεννα  δεν  επιτρεπόταν να γιορτάζονται  δημοσίως  κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Επιπλέον, πολλοί Ρώσοι θεωρούν τους 

εαυτούς τους άθεους. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι Ρώσοι επιστρέφουν στην 

θρησκεία (ρωσική Ορθοδοξία), και ως εκ τούτου ο αριθμός των ατόμων που 

γιορτάζουνε τα Χριστούγεννα ως θρησκευτική γιορτή, συνεχίζει να αυξάνεται. 

Μερικές παραδόσεις των Ορθόδοξων  μιμούνται τις παραδόσεις των 

Χριστουγέννων από άλλα μέρη της Ανατολικής Ευρώπης. Για παράδειγμα, ένα 

λευκό τραπεζομάντιλο και σανό θυμίζουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι την 

παραμονή των Χριστουγέννων και φάτνη του Χριστού. Ένα γεύμα χωρίς 

κρέας μπορεί να είναι προετοιμασμένο για την παραμονή των Χριστουγέννων, 

που τρώγεται μόνο μετά την εμφάνιση του πρώτου αστέρι στον ουρανό. 

 

Το μυστήριο στην εκκλησία ,το οποίο  θα συμβεί τη νύχτα της παραμονής των 

Χριστουγέννων, έχει μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη της ορθόδοξης 

εκκλησίας. Ακόμη και ο Πρόεδρος της Ρωσίας έχει αρχίσει να παρακολουθεί 

αυτά τα υπεύθυνα και όμορφα μυστήρια  στη Μόσχα. 

 

 Ο Ρώσος Άγιος Βασίλης 
 

Ο ρώσος Αϊ Βασίλης ονομάζεται Ded Moroz, ή Father Frost. Συνοδευόμενος 

από την Snegurochka, την λεγόμενη Snow Maiden, η οποία φέρνει δώρα στα 

παιδιά και τα  τοποθετεί κάτω από το δέντρο την Πρωτοχρονιά. 

 

Svyatki : ακολουθεί τη γιορτή των Χριστουγέννων και διαρκεί μέχρι τις 19 

Ιανουαρίου. Αυτό το διάστημα δύο εβδομάδων συνδέεται στενά με την 

ειδωλολατρική παράδοση της μαντικής και κάλαντα. 
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Χριστούγεννα στην Αμερική 
 
Παρά το γεγονός ότι η Αμερική αποικήθηκε από τους Ευρωπαίους, ο τρόπος 

με τον οποίο γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις δύο ηπείρους παρουσιάζει 

πολυάριθμες διαφορές. Αυτό οφείλεται στην ανάμειξη των πολιτισμικών 

στοιχείων που χαρακτήριζαν τους Ευρωπαίους και τους ιθαγενείς της 

Αμερικής. 

 

Βόρεια Αμερική 
Πλέον τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα 

διαφέρουν πολύ σε  κάθε πολιτεία της 

Αμερικής, λόγω των πολλών 

διαφορετικών εθνικοτήτων που έχουν 

εγκατασταθεί στην περιοχή. 

 

Το έθιμο του Santa Claus γεννήθηκε 

στις Η.Π.Α. το 1860 και πήρε το όνομά του, λόγω της άσπρης γενιάδας και 

του σωματότυπού του, καθώς Santa Claus ήταν η γερμανική ονομασία του 

Αγίου Νικολάου, sintklaas. Ο πρώτος αυτός Άγιος Βασίλης ήταν γνωστός ως 

άγιος Νικόλαος, πετούσε μέσα σε ένα έλκυθρο χωρίς ταράνδους και έφερνε 

δώρα στα μικρά παιδιά κάθε χρόνο, αλλά δεν ήταν ντυμένος με την κόκκινη 

στολή του, ούτε ζούσε στο Βόρειο Πόλο. 

 

Στην Πενσυλβάνια, είναι γνωστό ότι οι Μοραβοί δημιουργούν ένα τοπίο putz 

(πανζ) κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ παράλληλα στην ίδια 

πολιτεία οι Γερμανοί παίρνουν τα δώρα από τον belsnickle, ο οποίος χτυπά 

τα παιδιά με ένα ραβδί εάν δεν ήταν φρόνιμα. 

 

Στη Χαβάη, κάτω από τους λαμπερούς ουρανούς, ο Άγιος Βασίλης έρχεται με 

τη βάρκα του και ο χριστουγεννιάτικος ύπνος πραγματοποιείται έξω. 

 

Στην Αλάσκα ένα άστρο μετακινείται από πόρτα σε πόρτα, με μια ακολουθία 

αντρών του Ηρώδη, οι οποίοι προσπαθούν να « αιχμαλωτίσουν » το αστέρι. 

Οι δρόμοι διακοσμούνται με κομμάτια ανανά, ο οποίος είναι το σύμβολο της 

φιλοξενίας. 

 

Στην Ουάσινγκτον ένα τεράστιο, εντυπωσιακό δέντρο, φωτίζεται γιορτινά 

από τον πρόεδρο, ο οποίος πατά ένα κουμπί και ανάβει τα φωτάκια του 

δέντρου. 
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Στη Βοστόνη πραγματοποιούνται μικρές γιορτές, στις οποίες τραγουδιούνται 

τα κάλαντα. Τους τραγουδιστές συνοδεύουν παιδιά που παίζουν κουδουνάκια.    

 
Στη Νέα Ορλεάνη, ένα μεγαλόσωμο βουβάλι παρελαύνει στους δρόμους, με τα 

κέρατα του διακοσμημένα με κορδέλες. 

 

Μεξικό 
 
Τα Χριστούγεννα στη Λατινική Αμερική είναι γνωστά ως Las Pasadas, 

Navidad και Los Tres Reyes Dia. Όλη την περίοδο τα σπίτια και οι δρόμοι 

είναι στολισμένοι με φωτεινά λουλούδια και πολύχρωμα στολίδια. Τα 

τραγούδια και τα τρόφιμα είναι επηρεασμένα σε μεγάλο βαθμό από  τους 

αυτόχθονες λαούς, αλλά και από τις Ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για 

σημαντική γιορτή, επικεντρωμένη γύρω από την μακραίωνη ιστορία του 

Nacimiento, των παιδιών του Χριστού. 

 

Οι Μεξικανοί μοιράζονται πολλές παραδόσεις με τους Ισπανούς. Ο κύριος 

εορτασμός των Χριστουγέννων ονομάζεται La Pasada. Πρόκειται για μία 

θρησκευτική πομπή reenacts, δηλαδή την αναζήτηση καταφυγίου από τον 

Ιωσήφ και τη Μαρία πριν τη γέννηση του Ιησού. Οι Μεξικανοί, τις εικόνες 

του Ιωσήφ και της Μαρίας πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι αναζητώντας 

καταφύγιο. Παράλληλα οι γειτονιές φτιάχνουν φάτνες έξω από εκκλησίες και 

πλατείες και συναγωνίζονται για την καλύτερη. Ο Άγιος Βασίλης δεν κατέχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο Μεξικό, αλλά το φωτεινό κόκκινο κοστούμι του 

εκπροσωπείται από το παραδοσιακό λουλούδι της εποχής. Αυτό ονομάζεται 

Poinsettia και έχει ένα λαμπερό αστέρι ως σχήμα. Πιστεύεται ότι ένα νεαρό 

αγόρι στο δρόμο του για την εκκλησία, για να δει την σκηνή της γέννησης του 

Χριστού, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε δώρο να προσφέρει στο νεογέννητο 

βρέφος κι έτσι μάζεψε μερικά πράσινα κλαδιά. Όταν έφτασε στην εκκλησία τα 

πρόσφερε στο Χριστό και ξαφνικά άρχισε να ανθίζει σε κάθε ένα από αυτά, 

ένα κόκκινο λουλούδι, η Poinsettia. 

  

Περού 

 

Τα Χριστούγεννα είναι η σημαντικότερη γιορτή του χρόνου στο Περού και 

εορτάζεται στις 24 Δεκεμβρίου, με πολλές τυμπανοκρουσίες ως «Nocha 

Buena», σημαίνει «Νύχτα καλή» στα ισπανικά. Το βράδυ, όλη η οικογένεια 

γιορτάζει μαζί τα Χριστούγεννα. Η παράδοση θέλει όποιον επισκέπτεται 

φίλους ή συγγενείς να πηγαίνει ένα κέικ για δώρο. Στα περισσότερα σπίτια 
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υπάρχει το Pano (γαλοπούλα), καθώς και σάλτσα μήλου. Υπάρχουν δώρα 

κάτω από το δέντρο, τα οποία υποτίθεται ότι ο Άγιος Βασίλης έχει φέρει στα 

καλά παιδιά. 

Ένα ευρύ φάσμα χειροτεχνίας παράγεται κατά τη διάρκεια των 

Χριστουγέννων του Περού από τους κατοίκους των Άνδεων. Οι άνθρωποι 

του Περού στολίζουν τα σπίτια τους με την αναπαράσταση της γέννησης του 

Ιησού, την οποία διατηρούνε μέχρι τη La Bjeda de los Reyes που είναι με την 

άφιξη των τριών σοφών στις 6 Ιανουαρίου.  

Τα παιδιά πάνε για ύπνο μετά τα μεσάνυχτα αλλά όχι και οι μεγάλοι για τους 

οποίους η διασκέδαση μόλις έχει ξεκινήσει. Η τραπεζαρία χρησιμοποιείται ως 

πίστα για να φιλοξενήσει τους χορούς salsa. Τα πάρτι μπορεί να κρατήσουν 

μέχρι της 6 το πρωί. Κάθε οικογένεια δεν παραλείπει να γιορτάσει τη γέννηση 

του Ιησού ρίχνοντας πυροτεχνήματα, αν και αυτά έχουν απαγορευτεί στο 

Περού κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. 

 

Χριστούγεννα στην Αργεντινή 
 

Γενικά 

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις περιστάσεις 

που εορτάζονται παγκοσμίως με χαρά και 

ενθουσιασμό. Οι Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις στην  Αργεντινή ποικίλουν λόγω 

της ποικιλίας κουλτούρων. Εκεί, τα 

Χριστούγεννα εορτάζονται τα καλοκαίρια, μιας 

και ο μήνας του Δεκεμβρίου είναι μέρος 

ζεστής περιόδου. Η Αργεντίνικη σημασία τού 

«Καλά Χριστούγεννα» είναι το «Feliz 

Navidad». 

 

 
Ειδικότερα 

Μιας και τα Χριστούγεννα στην 

Αργεντινή εορτάζονται σε περίοδο 

που ο καιρός ειναι ζεστός,οι 

προετοιμασίες ξεκινούν από πολύ 

νωρίς.Οι Αργεντίνοι διακοσμούν τα 

σπίτια τους με φωτάκια, καθώς και 

με λουλούδια σε αποχρώσεις του 

πράσινου, του χρυσού, του κόκκινου 

και του λευκού. Κρεμούν στις πόρτες 

των σπιτιών τους κόκκινες και λευκές γιρλάντες. Στολίζουν τα δέντρα τους 
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με κορδέλες, μπάλες, φιγούρες του Αγίου Βασίλη, κεριά, χρωματιστά φωτάκια 

και μικρά δώρα. Τοποθετούν βαμβάκι στις ρίζες του δέντρου προκειμένου να 

δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει χιόνι. 

 

Στην Αργεντινή οι οικογένειες είναι πολυμελείς, οπότε τα Χριστούγεννα 

συγκεντρώνονται όλα τα μέλη τους. Μετά τη λειτουργία στην Εκκλησία, 

επισκέπτονται φίλους και συγγενείς ώστε να ανταλλάξουν Χριστουγεννιάτικες 

ευχές. Έπειτα γευματίζουν όλοι μαζί και κάνουν πρόποση στα νοικοκυριά. Το 

βραδινό τους σερβίρεται στον κήπο, ενώ περιλαμβάνει ψητή γαλοπούλα, ψητό 

βοδινό, γεμιστές ντομάτες, πίτες, χριστουγεννιάτικο ψωμί και πουτίγκα. Τα 

μεσάνυχτα, μικροί και μεγάλοι ανάβουν πυροτεχνήματα, δίνοντας έτσι μια 

άλλη νότα στον ουρανό. Οι μικροί ανάβουν το εσωτερικό παραδοσιακών 

«globos» ,τα οποία είναι χάρτινα μπαλόνια,και αυτά ανεβαίνουν στον 

ουρανό.Οι οικογενειακές αλληλεπιδράσεις στην Αργεντινή θεωρούνται 

ιδιαίτερα σημαντικές,έτσι λοιπόν περνούν όλη τη νύχτα παίζοντας 

παιχνίδια,συζητώντας ή χορεύοντας,μικροί και μεγάλοι,ενώ τα μικρά παιδιά 

περιμένουν τα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη. 

 
Pan Dulce-Παραδοσιακό Αργεντίνικο γλυκό 

 

 
 

 

 

 

 

Sangria - ένα από τα ποτά που συνηθίζουν να πίνουν οι 

Αργεντίνοι 

 
  

Η Αργεντίνικη πουτίγκα 

 

 

 

 

 

 

 

Το έθιμο με τα παραδοσιακά «globos» 

που κατακλύζουν τον ουρανό 
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Βραζιλία 
Στη Βραζιλία, τα 

Χριστούγεννα είναι μια από τις 

πιο σημαντικές γιορτινές 

μέρες, αποκαλείται «dia de 

Festas» και εορτάζεται στις 

25 Δεκεμβρίου. 

 

Έχοντας ένα πολυπολιτισμικό 

πληθυσμό, οι εορταστικές εκδηλώσεις στη χώρα επηρεάζονται από 

εθνοτικούς τρόπους. Ως πρώην πορτογαλική αποικία, έχει διατηρήσει μερικά 

από τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Πορτογαλίας. Σ’ αυτές είναι η δημιουργία 

μίας σκηνής της γέννησης ή «Presepio». Η λέξη «Presepio» προέρχεται από 

το «presepium» που σημαίνει το κρεβάτι του άχυρου, στο οποίο ο Ιησούς 

πρώτα κοιμήθηκε μετά τη γέννηση στη Βηθλεέμ. Το έθιμο αυτό είναι κοινό σε 

τόπους της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπως Bahia, Sergipe, Rio Grande 

do Norte, Paraiba, Maranhao, Ceara, Pernambuco, Piaui και Alagoas. 

Η δημιουργία των presepios συνεχίζεται μέχρι σήμερα και δημιουργείται κατά 

τη διάρκεια των Χριστουγέννων στολίζοντας εκκλησίες, σπίτια και 

καταστήματα. 

Διάφορα χριστουγεννιάτικα κάλαντα τραγουδιούνται κατά τη διάρκεια των 

Χριστουγέννων για τον εορτασμό της γέννησης του Χριστού. Το «Noite 

Feliz» («Άγια Νύχτα») είναι ίσως το πιο διαδεδομένο τραγούδι που συνδέεται 

με τα Χριστούγεννα στη Βραζιλία. 

Τα τρόφιμα που καταναλώνονται στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια των 

Χριστουγέννων είναι επηρεασμένα από τη Γερμανία, την Ιταλία, την 

Πορτογαλία, την Ισπανία και άλλες χώρες. Το παραδοσιακό δείπνο των 

Χριστουγέννων περιλαμβάνει ψητό γαλοπούλας, λαχανικά και φρούτα. Η 

μπύρα και το κρασί έχουν την τιμητική τους στο γιορτινό τραπέζι. Σε 

ορισμένες περιοχές ο εορτασμός ξεκινά την παραμονή των Χριστουγέννων 

γύρω στις 9 το βράδυ. 

 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Το μεγαλύτερο πλωτό Χριστουγεννιάτικο δέντρο-Βραζιλία 
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Χριστούγεννα στην Κεντρική Αμερική 
 
Γενικά 

Τα Χριστούγεννα είναι μια από 

τις σημαντικότερες γιορτές στην 

Κεντρική Αμερική. Μέρες πριν 

την ημέρα του εορτασμού, 

μαγαζιά, δρόμοι και σπίτια 

γεμίζουν με τον «πυρετό» των 

Χριστουγέννων. Οι άνθρωποι 

βάζουν τα καλύτερα ρούχα τους 

και ντύονται με στυλ προκειμένου 

να υποδεχτούν τη γιορτή αυτή. Παντού υπάρχουν Χριστουγεννιάτικα δέντρα, 

από εκκλησίες μέχρι και δημόσιες περιοχές. Κάθε χώρα στην Κεντρική 

Αμερική γιορτάζει τα Χριστούγεννα με έναν μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο. 

 
Ειδικότερα 

Κόστα Ρίκα 
Σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη των Χριστουγέννων, δρόμοι, μαγαζιά 

και σπίτια είναι όμορφα διακοσμημένα. Σχεδόν κάθε γωνιά της Κόστα Ρίκα 

έχει ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο διακοσμημένο με λαμπερά αντικείμενα. 

Εκτός αυτού, σε κάθε εκκλησία υπάρχει μία φάτνη αναπαριστώντας τη 

γέννηση του Ιησού, με τις φιγούρες της Παναγίας, του Ιωσήφ, των τριών 

μάγων με τα δώρα, του βοδιού και του μουλαριού. Ένα από τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην 

Κόστα Ρίκα είναι ότι δε φέρνει ο Άγιος Βασίλης τα δώρα. Αντιθέτως, ο 

Ιησούς είναι αυτός που φέρνει τα δώρα στα παιδιά ενώ κοιμούνται, τη νύχτα 

πριν τα Χριστούγεννα, η οποία αποκαλείται «la Noche Buena». Τέλος, 

πλούσια δείπνα συνοδεύουν τους εορτασμούς της Παραμονής των 

Χριστουγέννων, όπου φτιάχνουν το παραδοσιακό τους φαγητό, το «tamal». 
 
Tamal – Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φαγητό της Κόστα 

Ρίκα 

 

 
 

 

 

 

 

 

Στολισμός σε δρόμο της Κόστα Ρίκα 
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Νικαράγουα 
Στη Νικαράγουα, τα Χριστούγεννα 

εορτάζονται στις 24 Δεκεμβρίου και 

όχι στις 25. Οι εορτασμοί ξεκινούν από 

τη 6η ημέρα του Δεκεμβρίου. Η 

επόμενη ημέρα είναι αφιερωμένη στην 

Παναγία, για την οποία οι νέοι 

άνθρωποι της χώρας τραγουδούν 

ιερούς ύμνους. Τις επόμενες 

εβδομάδες, άνθρωποι της Νικαράγουα 

επιδίδονται σε αγορές κεριών, εικόνων της γέννησης του Ιησού, δώρων, 

μικρών φιγούρων από τη γέννηση του Ιησού, παιχνιδιών, μπουκέτων 

λουλουδιών, καθώς και πολλών ειδών φαγητού. Ολόκληρος ο μήνας του 

Δεκεμβρίου είναι μια θρησκευτική γιορτή, ενώ εντυπωσιακά πυροτεχνήματα 

και όμορφη διακόσμηση κυβερνούν τη χώρα. Μέχρι την Παραμονή των 

Χριστουγέννων γίνονται προσευχές κάθε πρωί, μετά από τις οποίες οι 

άνθρωποι καταναλώνουν σνακ και τραγουδούν τα κάλαντα. Στη Νικαράγουα, 

τέλος, γίνονται και εντυπωσιακές παρελάσεις. 

 

Γουατεμάλα 
Στη Γουατεμάλα τα Χριστούγεννα εορτάζονται με παραδοσιακό τρόπο, 

αναμειγνύοντας την κουλτούρα των Μάγια με τη θρησκευτική φιλοσοφία των 

Ισπανών Χριστιανών. Το φεστιβάλ των Χριστουγέννων εκτελείται από την 

κοινότητα σε μορφές πομπών. Περίτεχνες πομπές κυριαρχούν κατά την 

περίοδο των Χριστουγέννων, με πολλά θρησκευτικά αγάλματα. Η πομπή 

συνοδεύεται από δυνατούς χτύπους τυμπάνων και βεγγαλικά. Την Παραμονή 

των Χριστουγέννων προστίθεται και ο μικρός Ιησούς στις πομπές. Οι 

περισσότερες εκκλησίες και δημόσιες περιοχές παρουσιάζουν φάτνες, που 

στην τοπική γλώσσα είναι γνωστές ως «Nacimientos». 

 

 

 

 

Τα Ponche (πάνω εικόνα) και Tamales (κάτω εικόνα) είναι παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα φαγητά της 

Γουατεμάλα. 
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Χριστούγεννα στην Αυστραλία 
 
Στην Αυστραλία, η γιορτή των Χριστουγέννων βρίσκει τους ανθρώπους στη 

μέση των καλοκαιρινών τους διακοπών! Οι συνήθειες των Αυστραλών δεν 

διαφέρουν τόσο όσο νομίζουμε από τις ευρωπαϊκές. Την ημέρα των 

Χριστουγέννων τα κάλαντα-που ενδέχεται να διαφέρουν από περιοχή σε 

περιοχή-στολίζουν τα σπίτια και τους κήπους τους με χριστουγεννιάτικα 

δέντρα, φωτάκια αλλά και με κλαδιά ενός τοπικού δέντρου με πράσινα μικρά 

φύλλα και χρωματιστά λουλούδια, ενώ συνηθίζουν να ξεστολίζουν πριν τη 12η 

μέρα μετά τα Χριστούγεννα καθώς το θεωρούν γρουσουζιά! 

Όσον αφορά άλλες συνήθειες και έθιμά τους, το μεσημεριανό τους την ημέρα 

της μεγάλης γιορτής από μπάρμπεκιου θαλασσινών είτε από γαλοπούλα, είναι 

μυημένο στα βρετανικά πρότυπα. Το πρωί των Χριστουγέννων ανοίγουν τα 

δώρα τους ενώ το απόγευμα το περνούν με χαλάρωση ή επισκεπτόμενοι 

διάφορους φίλους. 

Τέλος, όσον αφορά τον  Άγιο Βασίλη, όταν φτάνει στην Αυστραλία ξεκουράζει 

τους ταράνδους χρησιμοποιώντας στη θέση τους καγκουρό ενώ αλλάζει τα 

ρούχα του ώστε να ζεσταίνεται λιγότερο εξαιτίας της εποχής! Ναι μεν όμως 

αποχωρίζεται τα αγαπημένα του ρούχα, από την άλλη όμως βρίσκει σε κάθε 

σπίτι ένα ποτήρι γάλα και μπισκότα τα οποία τον περιμένουν σύμφωνα με την 

παράδοση. 

 

 

Χριστούγεννα στον Καναδά 
 

Τα Χριστούγεννα στον Καναδά γιορτάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις 

δυτικές χώρες της Ευρώπης. Οι πόλεις στολίζονται με πολύχρωμα φώτα, τα 

σπίτια στολίζονται με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ενώ σε πόλεις όπως το 

Κεμπέκ οργανώνονται διάφορες συναυλίες και εκδηλώσεις ώστε να 

γιορτάσουν την εποχή αναδεικνύοντας συγχρόνως την ιστορία της εκάστοτε 

πόλης. Το χριστουγεννιάτικο γεύμα τους αποτελείται από γαλοπούλα ή 

πατάτες με κρεμμύδια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί να φάνε αρκετά 

αργά. Πρώτα ανοίγουν τα δώρα από την οικογένειά τους ενώ στη συνέχεια 

αυτά που προέρχονται από τον Άγιο Βασίλη. Επίσης με το πέρας των 

Χριστουγέννων φτιάχνουν ένα κέικ το οποίο μέσα περιέχει κάτι σαν το 

‘’φλουρί’’ που έχουμε στην Ελλάδα και αυτός που το κερδίζει, είναι ο βασιλιάς 

ή η βασίλισσα. 
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Χριστούγεννα στην Αφρική 
 
Τα Χριστούγεννα στην Αφρική γιορτάζονται από τους περίπου 350 

εκατομμύρια  Χριστιανούς της ηπείρου. Σε πολλές χώρες της Αφρικής η 25η 

Δεκεμβρίου στο ημερολόγιό τους συμπίπτει με την 7η Ιανουαρίου των 

περισσότερων ευρωπαϊκών ημερολογίων. Οι συνήθειές τους είναι οι εξής: 

όσον αφορά τη διακόσμηση εντοπίζουμε κλασικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, 

δέντρα μάνγκο στολισμένα, στολισμένες εκκλησίες, δέντρα με κεριά στην 

Γκάνα, κ.ο.κ. Όσον αφορά τα δώρα, το κύριο δώρο αποτελεί ένα καινούριο 

ζευγάρι ρούχων που πρόκειται να φορεθεί στην Εκκλησία, ενώ γενικότερα οι 

περισσότεροι Αφρικανοί αδυνατούν να αγοράσουν δώρα. Αυτή η λιγότερο 

εμπορευματοποιημένη εκδοχή της γιορτής στην αφρικανική ήπειρο σχετίζεται 

και με την εστίαση στο πνευματικό νόημα της γιορτής. Σχετικά με το φαγητό 

τους, στην ανατολική Αφρική κυριαρχεί η ψημένη γίδα, στη νότια Αφρική 

δεσπόζει η γαλοπούλα ενώ σε κάποιες χώρες παρατηρούνται ιδιαίτερες 

γευστικές επιλογές όπως π.χ. στη Λιβερία εντοπίζουμε ρύζι, χοιρινό και 

μπισκότα ενώ στη Ζιμπάμπουε ψωμί, μαρμελάδα και τσάι συνοδεύουν τη γίδα. 

Τέλος, όσον αφορά άλλες συνήθειες και παραδόσεις, η παρουσία στην 

εκκλησία την 25η Δεκεμβρίου θεωρείται δεδομένη, τα κάλαντα σε πολλές 

περιοχές συνοδεύονται από χορούς, ενώ στην Γκάμπια πολύ συχνά 

διεξάγονται παρελάσεις.  

 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Οι Ιρλανδοί μένουν πιστοί στο πνεύμα των 

Χριστουγέννων αφήνοντας τη πόρτα ανοιχτή και 

κερί στο παράθυρο ώστε να περάσουν η Μαρία με 

τον Ιωσήφ. Στο τραπέζι βάζουν μια κανάτα γάλα, 

ψωμί με σταφίδες και ένα μεγάλο κερί. Την ημέρα 

του Αγίου Στεφάνου οργανώνεται μια παρέλαση 

στην οποία κρατάνε έναν πάσσαλο με έναν 

τρυποφράκτη στην κορυφή του. Η διακόσμηση δεν 

μαζεύεται πριν από τις 6 Γενάρη γιατί θεωρείται 

γρουσουζιά. Το έθιμο της ανταλλαγής δώρων τα Χριστούγεννα από την 

Βικτωριανή Εποχή. Ο Άγιος Βασίλης είναι γνωστός ως ο Father Christmas. 

Αφού γράψουν τα γράμματα τα καίνε στο τζάκι ώστε ο Father Christmas να 

διαβάσει τον καπνό. Το έθιμο των καλτσών εμφανίστηκε από έναν θρύλο, 

όπου ο Άγιος Βασίλης έριξε κατά λάθος χρυσά νομίσματα σε μια κάλτσα. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ  

Νότια Ασία  

Μπαγκλαντές  

 Η ημέρα των Χριστουγέννων είναι μια εθνική αργία στo Μπαγκλαντές. Στη  

Μπενγκάλη  οι Χριστιανοί γιορτάζουν την ημέρα ως την Borodin, ή μεγάλη 
μέρα, και χαιρετούν την οικογένεια και τους φίλους λέγοντας Shubho 
Borodin, που είναι Χαιρετισμός της Μεγάλης Ημέρας.  Η κοσμική γιορτή των 

Χριστουγέννων είναι επίσης δημοφιλής στην αστική μεσαία τάξη στη χώρα.  

Δημοκρατία της Ινδίας  

 Όντας μια βρετανική αποικία μέχρι το 1947, πολλές Βρετανικές παραδόσεις 

παρέμειναν στην Ινδία. Τα Χριστούγεννα είναι μια κατάσταση διακοπών στην 

Ινδία, αν και ο Χριστιανισμός στην Ινδία είναι μια μειονότητα με μόνο 2,3% 

του πληθυσμού. Σε πολλά από τα σχολεία που διοικούνται από τους 

χριστιανούς ιεραποστόλους, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα.  

Ωστόσο, σε πολλά μη-θρησκευτικά σχολεία, δεν υπάρχει παράδοση της 

γιορτής των Χριστουγέννων.  

Τα Χριστούγεννα είναι επίσης γνωστά ως bada din (η μεγάλη μέρα).  Η 

εμπορευματοποίηση και οι ανοικτές αγορές μεταφέρουν όμως μια πιο κοσμική 

νότα στη γιορτή των Χριστουγέννων. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα 

οι αγορές, είναι διακοσμημένες  με παραδοσιακά δέντρα και αστέρια των 

Χριστουγέννων και στα  μαγαζιά βλέπεις παντού γιρλάντες.  

 

Πακιστάν  

 
Χριστουγεννιάτικη τελετή στο Καράτσι του Πακιστάν  

 Στο Πακιστάν, τα Χριστούγεννα 

γιορτάζονται από τους χριστιανούς και σε 

τοπικό επίπεδο συχνά αναφέρονται ως "Big Day" ή "Μεγάλη Μέρα".  Ενώ 25 

Δεκέμβρη είναι μια αργία στο Πακιστάν, δεν είναι επίσημα χαρακτηρισμένη η 

μέρα ως Χριστούγεννα, αλλά μάλλον ως η ημέρα γενεθλίων του Jinnah , του 

ιδρυτή του Πακιστάν.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh&usg=ALkJrhgVy2_J2GJtfW46hskBGMEdw6YpIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Bangladesh&usg=ALkJrhh2vgqJZj99gU90Y5VC21RI3mGIAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_India&usg=ALkJrhga5Nm4C-N-cWa92ChQ5w-gjxj-vQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_India&usg=ALkJrhga5Nm4C-N-cWa92ChQ5w-gjxj-vQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_India&usg=ALkJrhhieBWqPTQS-uChpxo9ALE0QO0wMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan&usg=ALkJrhjL5EfppuU7NBSV0sBZEI-d_-vWtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Pakistan&usg=ALkJrhhOdjkl_he-D9vsQDDjrf35jrTKcA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jinnah&usg=ALkJrhgSouB7qa88ORqfK88qiM5xIC36Qg
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 Ο Χριστιανισμός στο Πακιστάν αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτική 

κοινότητα μετά τους Ινδουιστές.  Ο συνολικός αριθμός των Χριστιανών ήταν 

περίπου 2.800.000 το 2008, ή 1,6% του πληθυσμού.  Από αυτούς, περίπου 

οι μισοί είναι Ρωμαιοκαθολικοί και οι άλλοι Προτεστάντες. Οι Χριστιανοί 

γιορτάζουν τα Χριστούγεννα πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα 

κάλαντα, και σε αντάλλαγμα η κάθε οικογένεια προσφέρει κάτι στη χορωδία.  

Κυρίως τα χρήματα που συλλέγονται από τα κάλαντα χρησιμοποιούνται για 

φιλανθρωπίες ή δίνονται στην εκκλησία.  Τα σπίτια τους είναι διακοσμημένα 

με τοπικά χειροτεχνήματα των Χριστουγέννων.   

 Σρι Λάνκα  

 Ο χριστιανικός πληθυσμός στην Σρι Λάνκα είναι πολύ μικρότερος σε 

σύγκριση με τους βουδιστές και τους ινδουιστές. Οι χριστιανοί αποτελούν 

μόλις το 7% του συνολικού πληθυσμού, αλλά η προετοιμασία για αυτή τη 

μεγάλη μέρα ξεκινά αρκετές εβδομάδες πριν από την γιορτή. Τα 

Χριστούγεννα τοπικά αναφέρονται ως <Nattala>, λέξη η οποία προέρχεται 

από την πορτογαλική λέξη "γέννηση".  Ο ήχος των πυροτεχνημάτων τα 

ξημερώματα της 1 Δεκέμβρη είναι η πρώτη νύξη ότι τα Χριστούγεννα είναι 

προ των πυλών!  Πολύ σύντομα, το πνεύμα των Χριστουγέννων μπορεί να το 

δει κανείς παντού.  Τα ξενοδοχεία και τα εμπορικά κέντρα είναι διακοσμημένα 

με χριστουγεννιάτικα δέντρα, καμπάνες, αγγέλους και αγάλματα του Santa 

Claus.  Η 25η Δεκεμβρίου είναι αργία, και οι χριστιανοί παρακολουθούν 

"Midnight Mass" (τη Θεία Ευχαριστία ) για να γιορτάσουν την ένωση με τους 

συνανθρώπους τους.  Όλοι, Χριστιανοί και μη Χριστιανοί, διασκεδάζουν στο 

έπακρο.   

Ανατολική Ασία  

Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία)  

 Στην Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας, η 25η Δεκεμβρίου δεν 

είναι επίσημη αργία.  Ωστόσο, 

εξακολουθεί να ορίζεται ως 

επίσημη αργία σε ειδικές 

διοικητικές περιοχές της Κίνας 

από το Χονγκ Κονγκ και το 

Μακάο. Στην ηπειρωτική χώρα, 

το μικρό ποσοστό των Κινέζων 

πολιτών που θεωρούν τους εαυτούς τους Χριστιανούς ανεπίσημα, και 

συνήθως ιδιωτικά, γιορτάζουν  τα Χριστούγεννα. Πολλά έθιμα, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Pakistan&usg=ALkJrhiNpFt2Z4tB6cw_NMxzmFzkegmczA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Sri_Lanka&usg=ALkJrhjD54HbVrw_Ao0qhmsj2Ph8lCQQ7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka&usg=ALkJrhgAl8CfElnSvIqtboUms572IzwhTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist&usg=ALkJrhihGTsO9iVOqI3jPpK9UWzacYIm2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hindus&usg=ALkJrhiS12ewUvaPtx5pLS-6_0xjshH5Tg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Eucharist&usg=ALkJrhiR7y_Eru1pcrY_TQBxhGrNLCt9PQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/People's_Republic_of_China&usg=ALkJrhjAxcuk2ttjDE4vq2mFUP44cLL4Zw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/People's_Republic_of_China&usg=ALkJrhjAxcuk2ttjDE4vq2mFUP44cLL4Zw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Hong_Kong&usg=ALkJrhhNpHxzU-KIcXWokFFFzbW_sn2VpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Macau&usg=ALkJrhgv6e_gvr57PIwWJcaupGXrAGSltw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Macau&usg=ALkJrhgv6e_gvr57PIwWJcaupGXrAGSltw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_China&usg=ALkJrhiQRfe6Q-8Ccanv7miiMAuDv3lhvQ
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συμπεριλαμβανομένης της 

αποστολής καρτών, της 

ανταλλαγής των δώρων, και 

του στολισμού των  καλτσών 

είναι παρόμοια με αυτά της 

γιορτής των Χριστουγέννων 

στη δύση .  

Στο Χονγκ Κονγκ, όπου τα 

Χριστούγεννα είναι αργία και 

τα μεγάλα καταστήματα λιανικής είναι στολισμένα με χριστουγεννιάτικα φώτα.  

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα βρίσκονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και άλλα 

δημόσια κτίρια, και σε μερικά σπίτια. Οι Καθολικοί στο Χονγκ Κονγκ μπορούν 

να παρακολουθήσουν τη Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία.  

 

Στην Ταϊβάν, τα Χριστούγεννα δεν είναι 

εορτάζονται επισήμως ούτε είναι νομικά 

αναγνωρισμένα.  Ωστόσο, συμπτωματικά, 25 

Δεκεμβρίου είναι η ημερομηνία υπογραφής 

του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κίνας 

το 1947(Ημέρα του Συντάγματος). Ως εκ 

τούτου, υπήρχε ήδη μια επίσημη αργία η 

οποία σε μεγάλο βαθμό, αν και ανεπίσημα, 

αντιμετωπίζεται σαν να ήταν Χριστούγεννα.  

 

 

Ιαπωνία  

Ενθαρρυμένα από το εμπόριο, η κοσμική γιορτή των Χριστουγέννων είναι 

δημοφιλής στην Ιαπωνία, αν και τα Χριστούγεννα δεν είναι μια εθνική εορτή. 

Το ιαπωνικό κέικ των Χριστουγέννων, ένα λευκό παντεσπάνι που καλύπτεται 

με κρέμα και διακοσμημένο με φράουλες, καταναλώνεται συχνά την ημέρα των 

Χριστουγέννων.  Χριστουγεννιάτικα φωτάκια στολίζουν τις πόλεις, και  

χριστουγεννιάτικα δέντρα τα σπίτια και τα εμπορικά κέντρα. Η παραμονή των 

Χριστουγέννων έχει γίνει μια μέρα διακοπών για ζευγάρια που περνούν το 

χρόνο τους μαζί και ανταλλάσσουν δώρα.   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Republic_of_China&usg=ALkJrhim1u4dQQLtC1WLGTUopLf_mffKXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_the_Republic_of_China&usg=ALkJrhjDk4o1vBlg7MrPPsCIJv-5qijV_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Japan&usg=ALkJrhhrGuTF-7_CsfOqToeTrRsliXef6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_cake&usg=ALkJrhgX2eYfCqTgtnRlFQDyFkmS9E4Jxw
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 Χριστουγεννιάτικα φώτα στο Τόκιο  

 Η πρώτη καταγεγραμμένη εορτή 

των Χριστουγέννων στην 

Ιαπωνία ήταν από τους Ιησουίτες 

ιεραποστόλους το 1552. 

 Ορισμένοι πιστεύουν ότι μη καταγεγραμμένες εκδηλώσεις 

πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Ο Χριστιανισμός είχε 

απαγορευτεί σε όλη την Ιαπωνία το 1612. Ο Χριστιανισμός στην Ιαπωνία μαζί 

με τα Χριστούγεννα κατάφερε να αναδυθεί στην περίοδο Meiji. Κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όλες οι γιορτές, ειδικά οι 

Αμερικανικές καταργήθηκαν.  Από τη δεκαετία του 1960, η αναπτυσσόμενη 

οικονομία, που επηρεάστηκε  από την αμερικανική τηλεόραση, έκανε τα 

Χριστούγεννα δημοφιλή.    

Νοτιοανατολική Ασία  

 Ινδονησία  

Τα Χριστούγεννα στην Ινδονησία είναι μια δημοφιλής γιορτή και μια εθνική 

εορτή , παρά το ότι ο χριστιανισμός  είναι μόνο το 8% του πληθυσμού.  Ενώ οι 

Χριστιανοί τιμούν τον Ιησού ως τον Υιό του Θεού, οι μουσουλμάνοι πιστεύουν 

πως ο Ιησούς ήταν ένας προφήτης του Θεού.   

Το 2000, η γιορτή επισκιάστηκε από τις βομβιστικές επιθέσεις παραμονή 

Χριστουγέννων.  

Μαλαισία  

Παρά το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα είναι αργία στη Μαλαισία, μεγάλο μέρος 

του κοινού εορτασμού είναι εμπορικού χαρακτήρα και δεν έχει εμφανή 

θρησκευτικά χροιά.  Περιστασιακά, χριστιανικές ομάδες ακτιβιστών κάνουν 

advertorials για τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, αλλά αυτό σε μεγάλο βαθμό 

επιτρέπεται μόνο σε αγγλικές εφημερίδες και δεν δίνεται άδεια κάθε χρόνο.  

Τα advertorials είναι συνήθως έμμεσες δηλώσεις.  Υπήρξε διαμάχη για το αν 

ή όχι η εθνική κυβέρνηση άσκησε πιέσεις στους Χριστιανούς της Μαλαισίας 

να μην χρησιμοποιούν χριστιανικά θρησκευτικά σύμβολα και ύμνους που 

αναφέρουν ρητά τον Ιησού Χριστού. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo&usg=ALkJrhhegBU-BAS7N20GMMPMwJ2nuF-99w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Japan&usg=ALkJrhg5b7NWP3bs8Siuvk2G_dLuio038g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meiji_period&usg=ALkJrhj5UcbXiMCubKl36FNcG5EYcxEX9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II&usg=ALkJrhjsqPlpavVhhc_6dDcuu5AI-MZt9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Indonesia&usg=ALkJrhia6v-WSjhtimya-yN0aHvW_YWN2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Indonesia&usg=ALkJrhia6v-WSjhtimya-yN0aHvW_YWN2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Eve_2000_Indonesia_bombings&usg=ALkJrhgwkFgT5vgLRxE2oMZPYHI_0Uewtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Eve_2000_Indonesia_bombings&usg=ALkJrhgwkFgT5vgLRxE2oMZPYHI_0Uewtw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas&usg=ALkJrhgreqFnugIYLT8gbOqsRi1r0scexQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Malaysia&usg=ALkJrhiBsp8HgMVT3FHKln36srShVqnEWg
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Σιγκαπούρη  

Τα Χριστούγεννα είναι μια επίσημη αργία στη Σιγκαπούρη που γιορτάζεται 

ευρέως. Η εποχή των Χριστουγέννων είναι επίσης μια δημοφιλής περίοδος 

για τα εμπορικά κέντρα και τις επιχειρήσεις για τη διεξαγωγή των πωλήσεων 

του τέλους του έτους, και θα προσφέρουν τις εκπτώσεις και τις προσφορές 

που δένουν με τις εορταστικές εκδηλώσεις.  Η διάσημη εμπορική ζώνη της 

Σιγκαπούρης Orchard Road, καθώς και το Marina Bay είναι περιοχές που 

διαθέτουν φώτα και άλλες διακοσμήσεις από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τις 

αρχές Ιανουαρίου.  Το ‘φως των Χριστουγέννων’ στα διακοσμημένα εμπορικά 

κέντρα κατά μήκος του δρόμου Orchard συχνά προσελκύουν πολλούς 

επισκέπτες, ντόπιους και τουρίστες.  Εκτός από την εορταστική φωταγώγηση, 

άλλες δραστηριότητες, όπως συναυλίες με Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα και 

παρελάσεις αποτελούν εμπειρία στην Orchard Road.  Επιπλέον, οι εταιρείες 

στη Σιγκαπούρη οργανώνουν προγράμματα συνήθως ανταλλαγής δώρων την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα.  

Νοτιοδυτική Ασία  

Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη  

Η εβραϊκή γιορτή του Χανουκά πέφτει περίπου την ίδια εποχή, αλλά δεν έχει 

υποστεί την ίδια όσμωση των Χριστουγέννων-όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και την Ευρώπη.  Οι περισσότεροι Ισραηλινοί Άραβες είναι μουσουλμάνοι, και 

ως εκ τούτου δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά υπάρχει μια μειονότητα 

των Χριστιανών Αράβων Ισραηλινών που τα γιορτάζουν.  Λόγω της 

ποικιλομορφίας των δογμάτων μεταξύ των χριστιανών Αράβων Ισραηλινών, 

μερικοί γιορτάζουν σύμφωνα με τις χώρες των Δυτικών Εκκλησιών στις 25 

Δεκεμβρίου, και άλλοι σύμφωνα με τις Ανατολικές Εκκλησίες στις 7 

Ιανουαρίου.  

Το μοτίβο της τήρησης των Χριστουγέννων μεταξύ των Παλαιστινίων που 

κατοικούν στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας στα παλαιστινιακά 

εδάφη είναι παρόμοια με αυτή των ισραηλινών Αράβων σε όλη την Πράσινη 

Γραμμή .  

Παρά το γεγονός ότι ο Χριστιανισμός είναι μια μειονότητα στο Ισραήλ, τα 

Χριστούγεννα είναι σημαντικά και στους δύο τομείς, λόγω της σημασίας της 

περιοχής ως το μέρος όπου ο Ιησούς έζησε, και ως προορισμός για τους 

χριστιανούς προσκυνητές σε όλο τον κόσμο, ειδικά κατά τη διάρκεια των 

Χριστουγέννων. Η Βηθλεέμ , όπου γεννήθηκε ο Ιησούς, βρίσκεται στη Δυτική 

Όχθη, με το Ναό της Γεννήσεως να είναι ένα σημαντικό σύμβολο της πόλης, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Singapore&usg=ALkJrhh_5DCbM5D8jlbfeDvG0sHh-rBKsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Orchard_Road&usg=ALkJrhg4Y8EbJ7jjNk-mAaYqpgSa1BAnRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Bay,_Singapore&usg=ALkJrhhluSelc_dtTzVd7boPRjTkYmu8jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism&usg=ALkJrhiDcE66ndvnAlxdpCScf48WL1uKOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hanukkah&usg=ALkJrhj_xbgYhSHUYTA-c2gkRpiJ86wWug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_citizens_of_Israel&usg=ALkJrhg7h3RLgK1TgCkKRkkthiPvDbs5GA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islam&usg=ALkJrhhMsNMOEjjW15KHWwZRCeFM4AusNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_people&usg=ALkJrhgR59-tyK4j0IsMrLy1S_G4emNzeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank&usg=ALkJrhiwviDuuZK0AHnSnK34mtc9dNum3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_Strip&usg=ALkJrhjkwJdqMbI8MWDwuRPB1wcvQTdBeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_territories&usg=ALkJrhhdMJMs1LRD5Qq3ty8MypTzUYnd7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_territories&usg=ALkJrhhdMJMs1LRD5Qq3ty8MypTzUYnd7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(Israel)&usg=ALkJrhgQW2SBIXf9RooimIzxG7WKtdOfPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(Israel)&usg=ALkJrhgQW2SBIXf9RooimIzxG7WKtdOfPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem&usg=ALkJrhgfwm7_XuY3Ibzi91dploiImlMDrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Nativity&usg=ALkJrhja64h7we_RgNGkSiA0XPpf3pZ7fw
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τόσο για τους χριστιανούς  και μουσουλμάνους  Παλαιστινίους, καθώς και 

ένας τόπος προσκυνήματος για χιλιάδες πιστούς ετησίως. Η Ναζαρέτ, 

πατρίδα του Ιησού είναι ένας ακόμα τόπος προσκυνήματος που βρίσκεται στο 

βόρειο Ισραήλ.  Τέλος, η Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται η Εκκλησία του 

Παναγίου Τάφου, παρόλο που είναι συνολικά το μεγαλύτερο κέντρο 

προσκυνήματος, επειδή συνδέεται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του 

Ιησού τείνει να συγκεντρώνει ιερό προσκύνημα προς το Πάσχα και όχι τα 

Χριστούγεννα.  Το Χριστιανικό προσκύνημα αποτελεί ένα σημαντικό μέρος 

της παλαιστινιακής οικονομίας στην Δυτική Όχθη, καθώς και για ένα 

σημαντικό ποσοστό του τουρισμού στο Ισραήλ .  

 

Φιλιππίνες  

Parols-είναι μια εορταστική εικόνα στις Φιλιππίνες 
κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου των 
Χριστουγέννων  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Το Πανεπιστήμιο του Santo Tomas - UST 
Κεντρικό Κτίριο φωτίζει τις νύχτες του 
Δεκεμβρίου του 2007 

  

Τα Χριστούγεννα στις Φιλιππίνες, μία από τις δύο κυρίως καθολικές χώρες 

της Ασίας (η άλλη είναι το Ανατολικό Τιμόρ ), είναι μια από τις μεγαλύτερες 

περιόδους διακοπών στο ημερολόγιο και γιορτάζεται ευρέως.  Η χώρα έχει 

κερδίσει τη διάκριση του εορτασμού των Χριστουγέννων με τη μεγαλύτερη 

περίοδο στον κόσμο, με κάλαντα που ακούγονται ήδη από την 1η 

Σεπτεμβρίου.  Συνήθως, εκτός από τις ήδη νόμιμες αργίες που είναι η Rizal 

Day (30 Δεκεμβρίου) και η παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου), 

άλλες μέρες σε κοντινή απόσταση, όπως η παραμονή των Χριστουγέννων (24 

Δεκεμβρίου) είναι η Niños Inocentes (28 Δεκεμβρίου), και η μέρα των 

Θεοφανείων ( παραδοσιακά, 6 Ιανουαρίου, αλλά τώρα την πρώτη Κυριακή του 

Ιανουαρίου) έχουν επίσης χαρακτηριστεί μη εργάσιμες ημέρες.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nazareth&usg=ALkJrhjPP73LoPSsgO2wP3w8dmbNfY3B7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem&usg=ALkJrhgVtYuKdXZkDNmJblJBGNhHVtjGnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Holy_Sepulchre&usg=ALkJrhjAkaTkoIwziAVJJZgJbPbJtmGwXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Holy_Sepulchre&usg=ALkJrhjAkaTkoIwziAVJJZgJbPbJtmGwXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_of_Jesus&usg=ALkJrhivf1XZw6T9xfDryUABp1OcdJvbAw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Resurrection_of_Jesus&usg=ALkJrhhGXwYeYc9y1oJZ7Xz7o1hbsaB3Gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Resurrection_of_Jesus&usg=ALkJrhhGXwYeYc9y1oJZ7Xz7o1hbsaB3Gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Easter&usg=ALkJrhjlh4r9O4Acqd7fOPxoYn4gQvczOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Palestinian_territories&usg=ALkJrhgaTB_609mkFfuDLjYg6i7ifmyS0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Israel&usg=ALkJrhgg3hNRG4nhFPsOesrx9HfPWW-Rag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Parol&usg=ALkJrhjqHFIbMvw9J-iaGN_XytOWKqOfWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Santo_Tomas&usg=ALkJrhhF7sTMq8GCvXj7qKmWtXCWv5HKfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor&usg=ALkJrhiIQ_Yjeqcgr2FJ5MpIlWc5UEtZyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_the_Philippines&usg=ALkJrhiDp1H6mzCNOSNbrfxtKzWcSRoDiw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rizal_Day&usg=ALkJrhg9XcEevMQSXXTjjkS7h-zSGu7omw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rizal_Day&usg=ALkJrhg9XcEevMQSXXTjjkS7h-zSGu7omw
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 Όπως και σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ασίας, εορταστικές εικόνες τα 

Χριστούγεννα είναι ένα θέαμα κοινό τόσο σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων όσο 

και στα δημόσια κτήρια, και συμπεριλαμβάνουν φώτα, χριστουγεννιάτικα 

δέντρα, απεικονίσεις του Αϊ Βασίλη (παρά το τροπικό κλίμα), και 

Χριστουγεννιάτικες ευχές στα αγγλικά και σε διάφορες γλώσσες και 

διαλέκτους των Φιλιππίνων.  Μερικές φορές αυτές οι εικόνες παραμένουν 

στη θέση τους ακόμα και το καλοκαίρι - για παράδειγμα η parol που 

αντιπροσωπεύει το "Αστέρι της Βηθλεέμ", το οποίο οδήγησε τους τρείς 

Μάγους στο νεογέννητο Ιησού.  

 Οι Φιλιππινέζοι, την παραμονή των Χριστουγέννων (Ισπανικά: Vispera del 
dia de Navidad) στις 24 Δεκεμβρίου γιορτάζουν με την Λειτουργία στην 

εκκλησία, και αμέσως μετά, το πολύ-αναμενόμενο Noche Buena - την 

παραδοσιακή γιορτή της παραμονής των Χριστουγέννων.  Τα μέλη της 

οικογένειας θα δειπνήσουν μαζί περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα με γεύμα το 

οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: Queso de Bola ("μπάλα του τυριού"), 

Tsokolate (ένα ζεστό ρόφημα σοκολάτας), και Jamón (Χριστουγεννιάτικο 

ζαμπόν), Lechon, ψητό κοτόπουλο ή γαλοπούλα, τα ζυμαρικά, relleno (γεμιστό 

bangus ή κοτόπουλο), pan de sal, και διάφορα γλυκά όπως κέικ και την 

πανταχού παρούσα φρουτοσαλάτα.   

Στις 31 Δεκεμβρίου, παραμονή της Πρωτοχρονιάς (Ισπανικά: Vispera del 
Ano Nuevo), στις Φιλιππίνες οι οικογένειες συγκεντρώνονται για το Media 

Noche ή «γεύμα τα μεσάνυχτα» - μια γιορτή που επίσης συμβολίζει τις 

ελπίδες τους για μια ευημερούσα νέα χρονιά. Παρά την εκστρατεία εναντίον 

των κροτίδων, πολλοί Φιλιππινέζοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτά τα 

παραδοσιακά μέσα για να γιορτάσουν τη νέα χρονιά.  Οι δυνατοί θόρυβοι και 

οι ήχοι των γλεντιών επίσης υποτίθεται ότι θα διώξουν τα κακά πνεύματα.  

Ασφαλέστεροι μέθοδοι περιλαμβάνουν γλέντι χτυπώντας με κατσαρόλες και 

τηγάνια και πατώντας τις κόρνες των αυτοκινήτων.  Λαογραφικές 

πεποιθήσεις περιλαμβάνουν επίσης την ενθάρρυνση των παιδιών να πηδούν 

ψηλά  τα μεσάνυχτα, με την πεποίθηση ότι θα ψηλώσουν, την εμφάνιση 

στρογγυλών φρούτων ή την ένδυση με ρούχα με πουά και άλλα κυκλικά σχέδια 

για να συμβολίσουν τα χρήματα. Ακόμα, συνηθίζουν να τρώνε δώδεκα 

σταφύλια στις 12 τα μεσάνυχτα για καλή τύχη τους δώδεκα μήνες του έτους, 

καθώς και να ανοίγουν τα παράθυρα και τις πόρτες κατά τη διάρκεια της 

πρώτης ημέρας του νέου έτους για καλή τύχη.  

Τα Χριστούγεννα τελειώνουν επίσημα με την Εορτή των Τριών Βασιλέων 

(Tres Reyes στα ισπανικά), επίσης γνωστή ως η γιορτή των Θεοφανείων 

(ισπανικά: Fiesta de Επιφανεια).  Η Γιορτή των Τριών Βασιλέων 

παραδοσιακά γιορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου, αλλά τώρα εορτάζεται την 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_languages&usg=ALkJrhi4S15fLcEEtn2mrnJDBSLQ0ccH4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Parol&usg=ALkJrhjqHFIbMvw9J-iaGN_XytOWKqOfWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Queso_de_bola&usg=ALkJrhjc33FJM5nJCKSiP49hY_8_hf29GQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jam%25C3%25B3n&usg=ALkJrhh5avstliIJhlkeIbBw1S2v0BeX9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lechon&usg=ALkJrhhLC-GvIY41NEsuk61HuEehFP-XjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Milkfish&usg=ALkJrhjJto--o9NmJ-BOGPomSzWG-cnbCQ
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πρώτη Κυριακή μετά την Πρωτοχρονιά.  Μερικά παιδιά αφήνουν τα 

παπούτσια τους έξω, με την πεποίθηση ότι οι τρεις βασιλιάδες θα αφήσουν τα 

δώρα, όπως καραμέλες ή χρήματα.  Αλλά οι γιορτές δεν σταματούν εκεί. Η  11 

Ιανουαρίου ή η δεύτερη Κυριακή του Ιανουαρίου γιορτάζεται προς τιμήν του 

βαπτίσματος του Κυρίου Ιησού στον Ιορδάνη ενώ  η τελική έξοδος από αυτές 

τις γιορτές χαρακτηρίζεται από την γιορτή του Ναζωραίου στις 9 Ιανουάριου 

στην Μανίλα. Ωστόσο, μπορεί επίσης, λόγω των εορτασμών προς τιμήν του 

Santo Niño την τρίτη και την τέταρτη Κυριακή του Ιανουαρίου σε ορισμένα 

μέρη, να παραταθεί κι άλλο η εορταστική περίοδος μέχρι τις τελευταίες 

εβδομάδες του μήνα.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NlrPUKaXEqWx0AW7lIHQAg&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Ni%25C3%25B1o_de_Ceb%25C3%25BA&usg=ALkJrhg0-PhZFh5zlKVlETKoHK-DfFE2rQ


30 

 

Χριστουγεννιάτικα Έθιμα Στην Ελλάδα και την Κύπρο 

 
Από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. 

Πιο συγκεκριμένα στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε την γέννηση του Χριστού, 

τον υιό του Θεού. Την 1 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά, δηλαδή 

την γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου, του φιλάνθρωπου Πατέρα της εκκλησίας 

που μοιράζει ευλογία και δώρα. Τέλος στις 6 Ιανουαρίου γιορτάζουμε τα 

Θεοφάνια, δηλαδή τη βάφτιση του Χριστού και τη φανέρωση του Θεού στους 

ανθρώπους. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα έθιμα των τριών αυτών γιορτών 

στην Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη και Θεσσαλία) και στην 

Κύπρο. 

 

Στερεά Ελλάδα 

 
Χριστούγεννα 

 
Το τάισμα της βρύσης: 
Τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων πραγματοποιείται το έθιμο 

«Τάισμα της βρύσης». Αρχικά όλες οι κοπέλες τα ξημερώματα των 

Χριστουγέννων πήγαιναν στην πιο κοντινή βρύση για να «κλέψουν» το 

«άχραντο» νερό, το οποίο το ονόμασαν έτσι γιατί τα κορίτσια σε όλη τη 

διαδρομή  δε μιλάνε καθόλου μεταξύ τους. Στην συνέχεια έπαιρναν βούτυρο 

και μέλι όπου άλειφαν όλες τις βρύσες με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά 

τον καινούριο χρόνο και χωρίς καμία πίκρα. Προκειμένου να έχουν καλή 

σοδειά «τάιζαν» την βρύση με λιχουδιές όπως ψωμί, τυρί ή κλαδί ελιάς. 

Ακόμα πιστεύανε ότι όποια κοπελιά έφτανε  πρώτη στην βρύση ταυτόχρονα 

θα είναι πιο τυχερή όλον τον χρόνο. Στο τέλος έριχναν στην στάμνα 

βατόφυλλα  και τρία χαλίκια, και γύριζαν  με το κλεμμένο νερό της βρύσης 

χωρίς να μιλάνε πίσω στο σπίτι. Με το ίδιο νερό ράντιζαν τις τέσσερις γωνίες 

του σπιτιού ενώ σκόρπιζαν στο σπίτι τα τρία χαλίκια. 

 
Το αρραβώνιασμα της φωτιάς: 
Το αρραβώνιασμα της φωτιάς γίνεται χαράματα των Χριστουγέννων την ώρα 

που ο λαός την αποκαλεί «ανοιχτή ώρα». Η νοικοκυρά βάζει ένα μεγάλο ξύλο 

στο τζάκι και σύμφωνα με την παράδοση εκείνη την ώρα -με την προϋπόθεση 

ότι αφορά τους ανύπανδρους και όχι τους παντρεμένους- μπορεί να γίνει. 

Αντίθετα το πάντρεμα της φωτιάς γίνεται τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. 
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Στο τζάκι μπαίνουν δύο ξύλα που φροντίζει ο νοικοκύρης να είναι ίσα για να 

καίγονται το ίδιο. Σύμφωνα με την παράδοση εκείνη την ώρα που δεν αλλάζει 

μόνο η ημέρα, αλλά αλλάζει και ο χρόνος, όποια ευχή ή κατάρα και αν κάνει ο 

άνθρωπος, αυτή θα πιάσει τόπο. Τα συγκεκριμένα έθιμα τα συναντάμε σε 

πολλά σημεία της Ρούμελης. 

 
Το βασιλόψωμο: 
Το όνομα του το πήρε από την ημέρα που γιορτάζεται ο Άγιος Βασίλειος και 

τρώγεται ανήμερα της γιορτής του. Τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι αλεύρι, 

ρεβίθι αλεσμένο, βασιλικός και νερό δημιουργώντας διάφορα σχήματα από 

παραστάσεις που έχουν σχέση με την παραγωγή, την υγεία και την οικογένεια.  

 
Χριστουγεννιάτικες Συνήθειες: 
Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία και αφού 

τελειώσει η Θεία Λειτουργία,  ψήνουν ένα παραδοσιακό φαγητό την ‘γουρνάδα’ 

σε σπίτια και αυλές. Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τα παιδιά τα ψάλλουν είτε 

ανήμερα είτε την παραμονή. Παλαιότερα η κάθε παρέα που έλεγε τα κάλαντα 

χτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών με ξύλα και μόλις η νοικοκυρά της άνοιγε 

πήγαιναν προς το τζάκι και ανακάτευαν την φωτιά με ξύλα, λέγοντας ευχές 

για την νέα χρονιά.  

 
Κάλαντα Χριστουγέννων 

Καλήν  εσπέραν  άρχοντες  αν  είναι  ορισμός  σας, 

Χριστού  την  θείαν  γέννησιν  να  πω  ς’  τ’  αρχοντικό  σας. 

Χριστός  γεννάται  σήμερον  εν  Βηθλεέμ  τη  πόλει, 

οι  ουρανοί  αγάλλονται  χαίρει  η  κτίσης  όλη.  

Εν  τω  σπηλαίω  τίκτεται  εν  φάτνη  των  αλόγων, 

ο  βασιλεύς  των  ουρανών  και  ποιητής  των  όλων. 

Πλήθος  αγγέλων  ψάλλουσι  το  Δόξα  εν  υψίστοις, 

και  τούτο  άξιον  εστίν  η  των  ποιμένων  πίστις.  

Εκ  της  Περσίας  έρχονται  τρεις μάγοι  με  τα  δώρα, 

άστρον  λάμπρον  τους  οδηγεί  χωρίς  να  λείψη  ώρα. 

Φθάσαντες  εις  Ιερουσαλήμ  με  πόθον  ερωτώσι, 

που  εγεννήθη  ο  Χριστός  να  παν  να  τον  ευρώσι. 

Διά  Χριστόν  ως  ήκουσεν  ο  βασιλεύς  Ηρώδης, 

αμέσως  εταράχθηκε  κι  έγινε  θηριώδης. 



32 

 

Ότι  πολλά  ‘φοβήθηκε  δια  την  βασιλείαν, 

μη  του  την  πάρη  ο Χριστός  και  χάση  την  αξίαν. 

Κράζει  τους  μάγους  κι  ερωτά  που  ο  Χριστός  γεννάται, 

- εις  Βηθλεέμ  ηξεύρομεν  ως  η  γραφή  διηγάται. 

Τους  είπε  να  υπάγωσι  και  όπου  τον  ευρώσι, 

να  τόνε  προσκυνήσωσι  να  παν  να  του  ειπώσι. 

Όπως  υπάγη  και  αυτός  για  να  τον  προσκυνήση, 

με  δόλον  ο  μισόθεος  για  να  τον  αφανίση. 

Βγαίνουν  οι  μάγοι  τρέχουνε  και  τον  αστέρα  βλέπουν, 

φως  θεϊκόν  κατέβαινε  και  με  χαράν  προστρέχουν. 

Εν  τω  σπηλαίω  έρχονται  βρίσκουν  την  Θεοτόκον, 

κ’  εβάστα  στας  αγκάλας  της  τον  άγιον  της  Τόκον. 

Γονατιστοί  τον  προσκυνούν  και  δώρα  του  χαρίζουν, 

σμύρναν  χρυσόν  και  λίβανον  Θεόν  τον  ευφημίζουν. 

Την  σμύρναν  μεν  ως  άνθρωπον  χρυσόν  ως  βασιλέα, 

τον  λίβανον  δε  ως  Θεόν  ‘ς  όλην  την  ατμοσφαίρα. 

Αφ’  ου  τον  επροσκύνησαν  ευθύς  πάλιν  μισεύουν, 

και  τον  Ηρώδην  μελετούν  να  πάγουν  για  να  εύρουν. 

Πλην  άγγελος  εξ  ουρανού  βγαίνει  τους  εμποδίζει, 

άλλην  οδόν  να  πορευθούν  αυτός  τους  διορίζει. 

Και  πάλιν  άλλος  άγγελος  τον  Ιωσήφ  προστάζει, 

εις  Αίγυπτον  να  πορευθή  κ’  εκεί  να  ησυχάζη. 

Να  πάρη  και  την  Μαριάμ  ομού  με  τον  υιόν  της, 

ότ’  ο  Ηρώδης  τον  ζητεί  τον  τόκον  τον  ‘δικόν  της. 

Μη  βλέπων  δε  ο  βασιλεύς  τους  μάγους  να  γυρίσουν, 

εις  Βηθλεέμ  επρόσταξε  παιδί  να  μην  αφήσουν. 

Όσα  παιδία  εύρωσι  δύο  χρονών  και  κάτω, 

όλα  να  τα  περάσωσιν  ευθύς  απ’  τα  σπαθιά  των. 

Χιλιάδες  δεκατέσσαρες  σφάζουν  σε  μιάν  ημέραν, 

θρήνον  κλαυθμόν  και  οδυρμόν  είχε  κάθε  μητέρα. 

Ιδού  όπως  σας  είπαμεν  όλην  την  υμνωδίαν, 

του  Ιησού  μας  του  Χριστού  γέννησιν  την  αγίαν. 

Και  σας  καλονυκτίζομεν  πέσετε  κοιμηθήτε, 

ολίγον  ύπνον  πάρετε  κ’  ευθύς  να  σηκωθήτε. 

Και  βάλετε  τα  ρούχα  σας  εύμορφα  ενδυθήτε, 
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‘ς  την  εκκλησίαν  τρέξατε  με  προθυμίαν  ‘μπήτε. 

Ν’  ακούσετε  με  προσοχήν  όλην  την  υμνωδίαν, 

και  με  πολλήν  ευλάβειαν  την  θείαν  λειτουργίαν. 

Κ’  έπειτα  ‘σαν  γυρίσετε  εις  το  αρχοντικό  σας, 

ευθύς  τραπέζι  στρώσατε  βάλτε  το  φαγητόν  σας. 

Και  τον  σταυρό  σας  κάμετε  γευθήτε  ευφρανθήτε, 

δότε  και  κανενός  πτωχού  όστις  να  υστερήται. 

Δότε  κι’  εμάς  τον  κόπο  μας  ό,τ’  είναι  ορισμός  σας, 

και  ο  Χριστός  μας  πάντοτε  να  είναι  βοηθός  σας. 

Χρόνους  πολλούς  να  χαίρεσθε  πάντα  ευτυχισμένοι, 

σωματικά  και  ψυχικά  να  είσθε  πλουτισμένοι. 

 

Και  εις  έτη  πολλά… 

 

Πρωτοχρονιά 

Πυροτεχνήματα 
Έχει καθιερωθεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς η συνήθεια των 

πυροτεχνημάτων. Πιο συγκεκριμένα τα έριχναν στις κεντρικές πλατείες των 

πόλεων. Επίσης οι δημοτικές αρχές αναλαμβάνουν τον εορταστικό στολισμό 

των πόλεων και την οργάνωση εκδηλώσεων με μουσικό περιεχόμενο. 

 

Καλή Χέρα 
Συνήθως την Πρωτοχρονιά έδιναν κάποιο χρηματικό ποσό στα παιδιά, που 

επρόκειτο να επισκεφθούν κάποιο σπίτι. Λίγα χρόνια πριν «Η καλή Χέρα» 

ήταν το μόνο δώρο που έπαιρναν τα παιδιά περισσότερο σε μορφή 

κεράσματος, διότι ούτε πολλά χρήματα υπήρχαν, αλλά ούτε και πολλά 

μαγαζιά. 

 
Διασκέδαση 
Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς συνηθίζεται όλος ο κόσμος να βγαίνει με τις 

παρέες του για να γιορτάσει και να τον βρει ο καινούριος χρόνος μέσα στο 

γλέντι και την διασκέδαση. Η διασκέδαση ωστόσο συνεχίζεται μέχρι το 

ξημέρωμα. 
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Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά 

ψηλή μου δεντρολιβανιά 

κι αρχή καλός μας χρόνος 

εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος. 

Αρχή που βγήκε ο Χριστός 

άγιος και Πνευματικός, 

στη γη να περπατήσει 

και να μας καλοκαρδίσει. 

Άγιος Βασίλης έρχεται, 

και δεν μας καταδέχεται, 

από την Καισαρεία, 

συ' σαι αρχόντισσα κυρία. 

Βαστά εικόνα και χαρτί 

ζαχαροκάντιο, ζυμωτή 

χαρτί και καλαμάρι 

δες και με-δες και με το παλικάρι. 

Το καλαμάρι έγραφε, 

τη μοίρα του την έλεγε 

και το χαρτί-και το χαρτί ομίλει 

Άγιε μου-άγιε μου καλέ Βασίλη. 

Και νέον έτος αριθμεί 

την του Χριστού περιτομή 

και η μνήμη του Αγίου 

Ιεράρχου Βασιλείου. 

Του χρόνου μας αρχή καλή 

και ο Χριστός μας προσκαλεί 

την κακία ν' αρνηθούμε 

μ' αρετές να στολιστούμε. 

Να ζούμε βίον τέλειον 

κατά το ευαγγέλιον 

με αγάπη με ειρήνη 

και με τη δικαιοσύνη. 



35 

 

Χρόνια πολλά και ευτυχή 

με καθαρά κι αγνή ψυχή 

με χαρά και με υγεία 

και με θεία ευλογία. 

 

Θεοφάνια 
Η γιορτή αυτή την ημέρα αρχίζει με τον εκκλησιασμό των πιστών. Στους 

ναούς ψέλνεται, όπως και την προηγούμενη, η ακολουθία των  «Μεγάλων 

Ωρών». Στην συνέχεια ο ιερέας και οι πιστοί βγαίνουν από τον ναό και 

κατευθύνονται στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η «κατάδυση» του 

σταυρού. Το σημείο αυτό είναι κάποιο λιμάνι, ποτάμι, δεξαμενή, πηγάδι ή απλά 

μια εξέδρα στο προαύλιο της εκκλησίας πάνω στην οποία σε ειδικό σκεύος, θα 

γίνει η τελετή. Οι καμπάνες χτυπούν και ο ιερέας ρίχνοντας τον σταυρό στο 

νερό ψάλλει. Λευκά περιστέρια ελευθερώνονται και πετούν στον ουρανό, και 

την ίδια χρονική στιγμή οι «βουτηχτάδες» πέφτουν στα νερά  για να πιάσουν 

τον σταυρό. Αυτό το έθιμο ονομάζεται « Πιάσιμο του σταυρού». Όποιος βρει 

πρώτο τον σταυρό θεωρείται ευλογημένος. Τα παλιά τα χρόνια όμως αυτός 

που έβρισκε τον σταυρό τον πήγαινε στα σπίτια της εκκλησίας για να  μαζέψει 

λεφτά που τα έδινε στους φτωχούς ή τα κράταγε για τον εαυτό του. 

   

Πελοπόννησος 

 
Αρχικά το ψωμί του Χριστού το έφτιαχναν οι νοικοκυρές την παραμονή των 

Χριστουγέννων. Το ζύμωμα του Χριστόψωμου απαιτεί κάποια υλικά όπως 

αλεύρι, ροδόνερο, με, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα. Καθώς το ζυμώνουν λένε 

και την ευχή : « Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να 

γένη». Πλάθουν το ζυμάρι και παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια 

κουλούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό με λουρίδες και γύρω γύρω 

διάφορα σχέδια και στολίδια με το υπόλοιπο ζυμάρι. Την  ημέρα των 

Χριστουγέννων ο νοικοκύρης του σπιτιού, αφού σταύρωνε τα χριστόψωμα τα 

έκοβε σε κομμάτια και τα μοίραζε στα μέλη της οικογένειας. 

 

Το σπάσιμο του ροδιού 

 
Τα πρωί της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο 

νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι. Αφού γυρίσουν σπίτι πρέπει να 

χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας για να του ανοίξουν να μπει μέσα και 

στην συνέχεια μπαίνει πρώτος στο σπίτι για να κάνει το καλό ποδαρικό με το 
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ρόδι στο χέρι. Στη συνέχεια το σπάει με δύναμη πίσω από την εξώπορτα για 

να πεταχτούν οι ρόγες του παντού και λέει : «Με υγεία ευτυχία και χαρά το 

νέο έτος και όσες ρόγες έχει το ρόδι τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη 

χρονιά. Όσο γερές και όμορφες είναι οι ρόγες, τόσο χαρούμενες και 

ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο καινούριος χρόνος».   

  

 

Τέλος κατά την διάρκεια της σαρακοστής  των Χριστουγέννων τα παιδιά 

έβγαιναν για κυνήγι τα βράδια εφοδιασμένα με φακούς και γυρίζανε στα 

χαλάσματα. Μπαίνανε σε σπήλαια με στόχο τους τα μικρά πουλάκια που 

κούρνιαζαν εκεί, τους λεγόμενους γουργουγιάννηδες. Τα θαμπώνανε με το 

φακό και τα πιάνανε. Στη συνέχεια τα πήγαιναν στο σπίτι όπου οι νοικοκυρές 

τα καθάριζαν και τα πάστωναν, τα βάζανε σε πήλινα η γυάλινα βάζα και τα 

έτρωγαν τα Χριστούγεννα. 

 

Τα κάλαντα 
Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τα παιδιά τα ψάλλουν την παραμονή. Τα παιδιά 

ρωτάνε «Να τα πούμε;» και η νοικοκυρά απαντά «ναι». Τότε αρχίζει το 

τραγούδι των καλάντων και όταν τελειώνουν εύχονται να υπάρχει καλοτυχία 

στο σπίτι όλο τον χρόνο . Παλαιότερα η κάθε παρέα που έλεγε τα κάλαντα, 

χτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών με ξύλα και μόλις η νοικοκυρά τους άνοιγε, 

κατευθύνονταν στο τζάκι  και ανακάτευαν την φωτιά με το ξύλο λέγοντας 

ευχές για την νέα χρονιά. Στο τέλος τα παιδιά μοιράζονταν καραμέλες και 

διάφορα άλλα κεράσματα που έπαιρναν ως αντίτιμο για τα κάλαντα και τις 

ευχές. 

 

«Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου 

Για βγάτε, διέτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννιέται 

Γεννιέται κι ανατρέφεται στο μέλι και στο γάλα 

Το μέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες 

Και το μελισσοβότανο το λούζονται οι κυράδες 

Κυρά καμαροτράχηλη κυρά γαϊτανοφρύδα 

Κυρά μου όταν στολίζεσαι και πας στην εκκλησιά σου 

Κάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη 

Και τον καθάριο Αυγερινό τον κάνεις δαχτυλίδι 

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε 

Μόνο σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε 

Δώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα 

Δώστε μας και πεντ’ έξι αυγά να πάμε σ’ άλλη πόρτα 

Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραΐσει  

Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού πολλούς χρόνους να ζήσει.» 
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Κρήτη 
Πολλά και ενδιαφέροντα έθιμα έχει η Κρήτη και τα μέρη της όπως το 

Ηράκλειο και τα Χανιά. 

 

Ηράκλειο 
 
Σύγλινα  
Παλαιότερα ήταν έθιμο να μεγαλώνει κάθε οικογένεια στο χωριό ένα 

γουρούνι, τον οποίο τον έσφαζαν την ημέρα των Αγίων Δέκα και έφτιαχναν 

τα εξής: 

 Λουκάνικα 

 Απάκια 

 Τσιλαδιά (Πηχτή) 

 Σύγλινα 

 

Γλικύσματα: Τα παραδοσιακά γλυκά των εορτών είναι τα Χριστόψωμα, 

μελομακάρονα, κουραμπιέδες λουκουμάδες, γλυκοκούλουρες και η Βασιλόπιτα. 

 

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 

Ταχιὰ ταχιὰ ῾ν᾿ ἀρχιμηνιά,  

ταχιὰ ῾ν᾿ ἀρχὴ τοῦ χρόνου  

Πρῶτα ποὺ βγῆκε ὁ Χριστός,  

στὴ γῆ νὰ περπατήσει. 

Καὶ βγῆκε καὶ χαιρέτησε  

ὅλους τοὺς ζευγολάτες.  

Κι ὁ πρῶτος ποὺ χαιρέτησε  

ἦταν (ὁ) Ἁγιοβασίλης. 

-Καλῶς τὰ πᾶς Βασίλειε,  

καλὸ ζευγάρι ἔχεις!  

-Καλὸ τὸ λέν᾿ ἀφέντη μου,  

καλὸ κι εὐλογημένο! 

Ἀφοῦ τὸ βλόγησ᾿ ὁ Χριστὸς  

μὲ τὸ δεξί του χέρι,  

μὲ τὸ δεξιό, μὲ τὸ ζερβό,  

μὲ τὸ μαλαματένιο! 



38 

 

-Νὰ σὲ ρωτήσω δέσποτα,  

πόσα σακούλια σπέρνεις;  

-Σπέρνω κριθάρι δώδεκα,  

σταράκι δεκαπέντε,  

ταγὴ καὶ ρόβη δεκαοχτὼ  

κι ἀπὸ νωρὶς στὸ σταῦλο 

Χανιά  

Στα Χανιά οι άνθρωποι της «τάβλας» και της παράδοσης διατηρούν ήθη και 

έθιμα, που ακόμα και οι νέοι διατηρούν ίσως και σήμερα. 

Στο εσωτερικό του σπιτιού το δέντρο έχει στολιστεί ημέρες πριν και έξω από 

την πόρτα κρεμάνε στεφάνι. Στις κουζίνες των σπιτιών κυριαρχούν τα 

σύγλινα, τα εντόσθια, το τηγάνι και το ζυμωτό ψωμί. 

Θεσσαλία  

Στο Λιβάδι Ελασσόνας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα παιδιά βγαίνουν 

στους δρόμους τραγουδώντας τα Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα και φωνάζοντας 

"Σουρβάσο". Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς ο επισκέπτης μπορεί να δει στο 

δρόμο τα "Μπαμπαλιούρια". 

Τα "Μπαμπαλιούρια" είναι ένα Πρωτοχρονιάτικο έθιμο, που έχει τις ρίζες 

του στη Διονυσιακή λατρεία και αναβιώνει και στις μέρες μας. Η στολή τους 

αποτελείται από το "σαλβάρι", ένα μάλλινο άσπρο παντελόνι, το οποίο 

στερεώνουν στη μέση με μια μάλλινη άσπρη ζώνη. Το πουκάμισο που φορούν 

από πάνω είναι συνήθως άσπρο με φαρδιά μανίκια σαν εκείνο των τσολιάδων. 

Στα πόδια φορούν άσπρες καλτσοδέτες και τσαρούχια. 

Στη μέση φορούν ένα χοντρό μάλλινο ύφασμα, διπλωμένο πολλές φορές, όπου 

επάνω δένουν τα μεγάλα και βαριά κουδούνια. Στο κεφάλι φορούν ειδική 

μάσκα, από προβιά ζώου, τη λεγόμενη "φουλίνα". Η μάσκα αυτή είναι άσπρη ή 

μαύρη και έχει τρία ανοίγματα, δύο στα μάτια και ένα στο στόμα. Στα χέρια 

κρατούν ένα ξύλινο κυρτό σπαθί που συμπληρώνει τη φορεσιά του κάθε 

"Μπαμπαλιούρη". 

Έτοιμα πλέον τα "Μπαμπαλιούρια" περιμένουν να τελειώσει η Θεία 

Λειτουργία για να ξεχυθούν στους δρόμους. Μαζί τους είναι πάντα ο 

"αδελφογύρτης" ο οποίος κρατάει έναν κουμπαρά και μαζεύει τα χρήματα που 

προσφέρει ο κόσμος. Πριν ακόμη τελειώσει η Πρωτοχρονιάτικη Θεία 

Λειτουργία οι "Μπαμπαλιούρηδες" έχουν πάρει θέση έξω από τις τρεις 
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ενορίες του χωριού. Βγαίνοντας ο κόσμος από την εκκλησία τους συναντά και 

αιφνιδιάζεται αφού περνούν το σπαθί στη μέση τους και δεν αφήνουν κανέναν 

να περάσει αν δεν βάλει χρήματα επάνω σ' αυτό. 

Μόλις βάλουν τα χρήματα τα παίρνει ο αδελφογύρτης και τους εύχεται Καλή 

Χρονιά. Μετά τις εκκλησίες τα "Μπαμπαλιούρια" πηγαίνουν στην πλατεία, και 

με το δυνατό θόρυβο που προκαλούν τα κουδούνια τους, τραβούν την 

προσοχή των ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Φεύγοντας από εκεί, περνούν 

από τα καφενεία και τις καφετέριες του χωριού, και έπειτα ξεχύνονται στους 

δρόμους μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό το έθιμο έχει σαν σκοπό να διώξει τα 

κακά πνεύματα, και να είναι ήσυχη και χαρούμενη η καινούρια χρονιά. 

Το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς σε όλα τα σπίτια κόβεται η κρεατόπιτα με το 

χρυσό φλουρί, το άχυρο και το πουρνάρι σε τόσα κομμάτια όσα είναι και τα 

μέλη της οικογένειας. Όποιος βρει το φλουρί θεωρείται ο τυχερός της 

καινούριας χρονιάς και λέγεται ότι θα ζήσει πλούσια. Όποιος βρει το άχυρο 

λένε ότι θα παντρευτεί γεωργό και όποιος βρει το πουρνάρι θα παντρευτεί 

βοσκό. 

ΕΘΙΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  

Καθώς η λαογραφία και η παράδοση στην Ελλάδα του σήμερα συναντώνται 

μεν, αλλά σε υπολανθάνουσα μορφή, στα μεγάλα τουλάχιστον αστικά κέντρα, 

και η Λάρισα κινείται σε Χριστουγεννιάτικούς ρυθμούς, κρατώντας μεν τις 

γενικευμένες και σε πολλές περιπτώσεις ξενόφερτες παραδόσεις, αλλά χωρίς 

να παρουσιάζει έθιμα μίας ιδιαίτερης εθιμικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ 

σε ότι αφορά στις ευρύτερες δραστηριότητες ο Δήμος Λαρισαίων είναι αυτός 

που δίνει το στίγμα με σειρά χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων διασκεδαστικού 

και φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αποκορύφωμα αυτών η μεγάλη συναυλία που 

διοργανώνεται παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Κεντρική Πλατεία για την 

υποδοχή του νέου έτους συνοδευόμενη από καταιγισμό πυροτεχνημάτων.               

Κύπρος 
Παραδοσιακά Χριστούγεννα 
 
Φαγητά που καταναλώνουν Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 

 Γαλοπούλες 

 Νωπά κατεψυγμένα 

 Κέικ τύπου ΗΒ 

 Πίτες με κιμά 

 Πουτίγκες 
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Την παραμονή των Χριστουγέννων οι νοικοκυρές της Κύπρου ζύμωναν ψωμιά 

που τα ονόμαζαν γεννόπιτες ή Βασίλη. Τα αντίστοιχα δικά μας Χριστόψωμα. 

Ήταν στρογγυλό το ψωμί ( με σουσάμι η χωρίς) και στη μέση είχαν ένα 

σταυρό και συνήθως ένα καρύδι ή κερί. Στα τρίγωνα που σχηματίζοντας 

σχεδίαζαν διάφορα σχέδια. Το πιο σύνηθες είναι η φοινικιά. Έβαζαν μέσα ένα 

νόμισμα. Μόλις είναι έτοιμη η γεννόπιτα την τοποθετούσαν σε ένα καλό 

τραπέζι μαζί με μια γεμάτη τσιάρτα (κούπα) κόλλυβα, ένα μπουκάλι κρασί, ένα 

ποτήρι, ένα κλαδί ελιάς και το πορτοφόλι του νοικοκύρη. Πίστευαν ότι το 

βράδυ της Παραμονής θα ερχόταν ο Άγιος Βασίλης στο σπίτι τους, και θα τα 

έτρωγε, θα έπινε, και θα ευλογούσε το πορτοφόλι του νοικοκύρη να είναι 

πάντα γεμάτο. Το ευλογημένο κλαδί ελιάς θα έφερνε ειρήνη στο σπίτι και θα 

κρατούσε μακριά τους τυχόν ερχόμενους καλικάτζαρους. Τη γεννόπιτα την 

έκοβαν το μεσημέρι, όπου το πρώτο κομμάτι ήταν για τον Άγιο Βασίλη, το 

δεύτερο για το σπίτι, το τρίτο για το πορτοφόλι του νοικοκύρη και τα 

υπόλοιπα για τα μέλη που έκοβαν την γεννόπιτα αρχίζοντας από τον 

μεγαλύτερο προς τον μικρότερο. Το βράδυ έριχναν φύλλα ελιάς στην τσιμινιά, 

και ρωτούσαν τον Άγιο Βασίλη αν τους αγαπούσε το πρόσωπο που ονόμαζαν. 

Αν το φύλλο πετάγονταν, αυτό σήμαινε πως τους αγαπούσε, αν όχι τότε δεν 

τους αγαπούσε.  

 
Στα χωριά της Κύπρου αγόραζαν ένα μικρό χοίρο που τον έτρεφαν με 

βελανίδια, τρεμίθια, αγριόχορτα, κριθάρι και νερό. Δύο, τρεις μέρες πριν από 

τα Χριστούγεννα έσφαζαν τον χοίρο, τον καθάριζαν και τον κομάτιαζαν. Τα 

κομμάτια τα έβαζαν στο κρασί με αλάτι, αρτισιά (κύμινο) και κόλιανδρο. Με 

αυτό το χοιρινό έφτιαχναν ζελατίνες για την πηχτή, λούτσα (αλαντικό από 

χοιρινό κόντρα φιλέτο), χοιρομέρι, παϊδάκια και λουκάνικα. Όταν έβρεχε 

κρεμούσαν τα λουκάνικα μπροστά στην τσιμινιά (τζάκι) και αν ο καιρός ήταν 

καλός τα άπλωναν σε σχοινιά έξω. Για να μην τα πάρουν οι καλικάτζαροι 

έβαζαν επάνω τους κλαδιά ελιάς. 

 

Μοντέρνα Χριστούγεννα 

 
Τα Χριστούγεννα όλες οι οικογένειες αφού καθαρίζουν το σπίτι τους, 

στολίζουν το δέντρο και φτιάχνουν διάφορα γλυκά όπως μελομακάρονα και 

κουραμπιέδες. Όλα αυτά διαδραματίζονται πριν από το μεσημέρι. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι σαράντα μέρες πριν από τα Χριστούγεννα νηστεύουν. 

Έτσι πηγαίνουν στην εκκλησία και γυρίζοντας από αυτήν τρων ψαρόσουπα 

αυγολέμονο. 
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Κάλαντα Χριστουγέννων 

 
Καλήν εσπέραν άρχοντες 

Τζιάν είναι ορισμός σας 

Χριστού την θείαν γέννηση να πω, 

Να πω στο αρκοντικόν σας 

Χριστός γεννιέται σήμερον 

Εν Βηθλεέμ την πόλην  

Οι ουρανοί αγάλλονται 

Μαζί, μαζί τζι΄η φύσης όλη. 

Γεννιέται μες στο σπήλαιον 

Στη φάτνη των αλόγων 

Ο βασιλιάς των ουρανών  

Τζι ο πλά τζι ο πλάστης 

Ημών όλων. 

Αντζιέλοι εις τον ουρανόν  

Ψάλλουν το εν υψίστοις 

Τζια να το φανερώνετε 

Των νυ των νυκτοβατών πίστης. 

Που την Περσίαν έρκουνται 

Τρεις μάγοι με τα δώρα 

Τζι’ έναν αστέρι λαμπερόν 

Τους ο τους οδηγάν την βχώραν 

Το Πάσχαν που να τρώεται 

Εις το αρκοντικόν σας 

Δώστε τζιαι κανενού φτωχού 

Απού απού το φαγητόν σας 

Χρόνια πολλάνα ζήσετε 

Να ‘στε ευτυχισμένοι 

Τζιαι στο κορμίν τζιαι στην ψυσιήν  

Να σα’ να σαστεν πλουμισμένοι. 

  

Μοντέρνα Πρωτοχρονιά 

 
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς διασκεδάζουν λέγοντας διάφορα 

πρωτοχρονιάτικα τραγούδια. Το πιο σύνηθες ήταν το παρακάτω: 

-Άγιος Βασίλης έρκεται από την Καισαρίαν 
βαστάει εικόνα και χζαρτίν 
χαρτίν και καλαμάριν. 
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Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μηλούσε 
 
-Βασίλη πόθεν έρκεσαι και πόθεν κατεβαίνεις; 
-Από την μάνα μου έρκομαι και στο σχολειό πηγαίνω 
- Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε να τραγουδήσεις. 
-Εγώ μαθαίνω γράμματα, τραγούδια έν εξέρω. 
-Και σαν μαθαίνεις γράμματα πέσμας την αλφαβήτα. 
  
Και το ραβδιν του ακούμπησε να πει την αλφαβητα. 
 

Στην αλλαγή του χρόνου μαζεύεται το σόι σε ένα σπίτι και εκεί τρων, πίνουν 

και τραγουδούν. Οι γέροι δίπλα στο τζάκι ζεσταίνονται και λεν ιστορίες στα 

παιδιά, που δοκιμάζουν την τύχη τους ρίχνοντας φύλλα ελιάς στην φωτιά.  

 

Στα ξενοδοχεία και στα κέντρα αναψυχής γίνονται ρεβεγιόν με μεγάλες 

εκπλήξεις για τους καλεσμένους. 

 

Πάλι ακούσετε άρκοντες 
τζι' ήρταμεν να σας πούμεν 
πως αύριον είναι γιορτή 
τζιαί πρε... τζιαί πρέπει να χαρούμεν 

Αύριον εν Αρχιχρονιά 
πρώτη Ιανουαρίου 
όπου γιορτάζεται παντού 
τ ' Αγί... τ ' Αγίου Βασιλείου 

Ζητώ χάρην που τον Θεόν 
τα λόγια μου να δέσω 
τον Άγιον Βασίλειον 
να σας... να σας τον επαινέσω 

Που τον αφέντην τον Θεόν 
ήτανε φωτισμένος 
τζι στων γραμμάτων την σπουδήν 
σοφί... σοφίαν πλουμισμένος 

Γέννημαν της Καισσάρειας 
βλαστός Καππαδοκίας 
τζιαί ποιητής θεόπνευστος 
της θει... της θείας λειτουργίας 

Πρωτομηνιά, Πρωτoχρονιά 
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τζιαί πάλ ' αρχή του Λόγου 
τζιαί ' μεις καλός σας ήβραμεν 
να ζιεί... να ζιείτε τζιαί του χρόνου 

εις πολλά τα έτη 

 

 

Θεοφάνεια 

 
Την παραμονή των Φώτων οι νοικοκυρές έφτιαχναν ξεροτίανα (λουκουμάδες), 

για να φάνε μαζί με τις οικογένειές τους. Επίσης έριχναν στα δωμάτια ή στις 

στέγες των σπιτιών για να τους φάνε οι καλικάτζαροι και να φύγουν. Μετά το 

τέλος της λειτουργίας οι ιερείς του χωριού γυρίζουν σε όλα τα σπίτια και 

ραντίζουν με αγιασμό συνοδευόμενοι από δύο παιδιά που κρατούν από ένα 

κουβά άγιασμα. Παλαιότερα οι κάτοικοι πρόσφεραν στον παπά γκιοφτέρκα ( 

παραδοσιακό έδεσμα), λουκάνικα και σταφίδες. Μέσα στον κουβά με το 

άγιασμα έβαζαν διάφορα νομίσματα τα οποία έπαιρναν οι δύο συνοδοί του 

παπά. 

 

Τα έθιμα της ημέρας τελείωναν αργά το βράδυ επειδή τα μεσάνυχτα πίστευαν 

ότι ανοίγουν οι ουρανοί. 

Την ώρα εκείνη λέει η παράδοση, όποιος ευχηθεί κάτι με όλη του την καρδιά 

θα πραγματοποιηθεί. Την ημέρα των Φώτων τα παιδιά γυρίζουν στις γειτονιές 

και στους συγγενείς τους και τους λένε ένα τραγουδάκι με σκοπό να πάρουν 

χρήματα. «Καλήν ημέραν και τα Φώτα και την Πουλουστρίνα πρώτα. 

 
Καλικάτζαροι 

 
Οι καλικάτζαροι έρχονταν την παραμονή των Χριστουγέννων και έφευγαν τα 

Θεοφάνια. Αλλιώς ονομάζονται: 

1. Λυκοκατζαραίοι 

2. Σκαρικατζέρια 

3. Καρκατζέλια 

4. Πλανήταροι 

Συμβολίζουν το σκοτάδι και ζουν όλο τον χρόνο στα έγκατα της γης, 

προσπαθώντας να κόψουν το δέντρο που βαστάει την γη. Όταν είναι πολύ 

κοντά να το πετύχουν, την παραμονή των Χριστουγέννων ανεβαίνουν στη γη, 

δημιουργώντας προβλήματα στους ανθρώπους. Η πίστη για τους 

καλικάτζαρους ως δαιμονικά όντα που ζουν κάτω από την γη, στηρίζεται στην 



44 

 

θεωρία περί ακινησίας της γης. Υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους δώδεκα 

μέρες. Έπειτα επιστρέφουν στα έγκατα της γης, διότι το δέντρο αρχίζει και 

αναβλαστά. Σύμφωνα με μια κυπριακή παράδοση : «Οι Λυκοκάτζαροι 

έρκουνται από της γης απού κάτου. Ούλο τον χρόνον πελεκάν με τσεκούρια 

να κόψουν το δέντρο που βαστάει της γης. Κόβουν, κόβουν, όσο που μενέσκει 

λιγάκι ακόμα ως μια κλωνιά άκοπο και λεν ¨Χάϊσε να πάμε, και θα πέσει 

μοναχόν του». 

 

Κάλαντα Φώτων 

 
Παρακαλώ σας δώστε μου θέλημα να αρκινήσω 
Να πω τα φωτοκάλαντα , να σαν τα ιστορήσω 
Τζιαν’ έσιεται ευχαρίτησην τζιε΄ θέλει η όρεξήν σας 
Τα φωτοκάλαντα να πώ στη πόρτα τη δική σου (δις) 
Μηνύματα χαρούμενα ήρταμε να σας πούμε 
Πως ο Χριστός βαφτίζεται τζιεν΄ να σας ευχηθούμεν 
Πως εν τα Θεοφάνεια ανθρώπους σωτηρίαν  
Που καθαρίζουν ταις ψυσιές από την αμαρτίαν(δις) 
Σήμερον ήρτεν ο Χριστός στο άγιο το ποτάμι 
Τζιαιζήτησε να βαφτιστεί από τον Ιωάννην. 
Θαύμα μεγάλον έγινεν απού δεν έσιε ταίριν, 
Ανοίξασιν οι ουρανοί τζι εξέβην περιστέριν (δις) 
Ήταν το πνεύμαν το΄ άγιον για να το μαρτυρήσει 
Πως εβαφτίστην ο Χριστός π΄ανατολήν ως δύσην 
Δοξάζουμεν σε βασιλιά με τα θαυμάσιά σου  
Τζιαι προσκυνούμεν  Κύριε τα Θεοφάνειά σου (δις) 
Ακούστε το Βαγγέλιο που του Χριστού το στόμαν, 
Όποιος εν εβαφτίστηκεν χάννει ψυσιήν τζιαιαφέντρα Παναγιά 
Χρόνια Πολλά τζιαι πλούσια να ζιουν με την υγείαν. 
Τζιαι του τζαιρού με το καλό να ΄ρτουμεν να σας βρούμεν 
Χαρούμενους καλόκαρδους τα Φώτα να σας πούμεν (δις) 
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Κάλαντα από την Ελλάδα και τον Κόσμο! 

Κάλαντα Χριστουγέννων Ηπείρου (Ηπειρώτικα) 

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. 
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Χριστουγεννιάτικα Ποντιακά κάλαντα από την Πιερία.  

Χριστός γεννέθεν χαράν σον κόσμον 

χα! καλή ώρα, καλή σ΄ μέρα 

χα! καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν 

 

οψέ γεννέθεν ουρανοστάθεν    

τον εγέννεσεν η Παναγία 

τον ενέστεσεν αε παρθένος 

 

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι 

κι εκατήβεν σο στραυροδρόμι 

σταυροδρόμι και μυροδρόμι .  

 

Ερπαξάν ατόν οι χιλ Εβραίοι 

χιλ Εβραίοι και μύρι Εβραίοι 

χιλ Εβραίοι και μύρι Εβραίοι .  

 

Α σ ακροντικά κι α σην καρδίαν 

αίμα έσταξεν χολήν κι εφάνθεν 

ούμπαν έσταξεν και μύρος έτον 

μύρος έτον και μυρωδία .  

 

Εμυρίστεν ατό ο κόσμος όλον 

για μυρίστ ατό κι εσύ αφένταμ 

συ αφένταμ καλέμ αφένταμ .  

 

Ερθαν τη Χριστού τα παλικάρια 

και θυμίζνε τον νοικοκύρην 

νοικοκύρην και βασιλέαν .  

 

Δέβα σο ταρέζ κι έλα σην πόρταν 

δος μας ούβας και λεφτοκάρα 

κι αν ανιοιείς μας χαρά σην πόρτα 

 

 

 

http://www.asxetos.gr/pedia/xristougenna-Christmas-protoxronia/kalanta-carols-xristougennon/xristougenniatika-kalanta-pierias-pontiaka-1159.html
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Ποντιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα.  

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμο,  

χα καλήν ώραν, καλής ημέραν 

χα καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν 

οψέ γεννέθεν κι ουρανοστάθεν .  

 

Τον εγέννεσεν η Παναΐα, 

τον ανέστεσεν Αγιά Παρθένος .  

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι 

κι εκατήβεν σο σταυροδρόμι .  

 

Έρπαξαν ατόν οι χίλ' Ευβραίοι, 

οι χίλ' Ευβραίοι κι οι μύριοι Ευβραίοι .  

Ασ' ακρέντικα κι ασ' ην καρδίαν 

αίμαν έσταζεν, χολή κι εφάνθεν 

 

ούμπαν έσταξεν εμυροστάθεν .  

μύρος έτανε και μυρωδία 

Εμυρίστεν' να το ο κόσμος όλεν, 

για μυρίστε ατό και συ αφέντα 

 

Συ αφέντα καλέμ' αφέντα .  

Έρθαν τη Χριστού τα παληκάρεα 

και θυρίζνε τον νοικοκυρη  

 

Καλά Χριστούγεννα 

 

 

 

 

 

 

http://www.asxetos.gr/pedia/xristougenna-Christmas-protoxronia/kalanta-carols-xristougennon/pontiaka-xristougenniatika-kalanta-1164.html
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Θρακιώτικα κάλαντα.  

 

 

 
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 .  

Αγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα, 

στη Σμύρνη πάνε , μαμμές να φέρουν .  

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 παλληκάρι .  

Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη, με τα καλά του, με τα παιδιά του,  

με την καλή τη νοικοκυρά του ...  και εις έτη πολλά 

 

Κάλαντα Κοζάνης 

όλιαντα μπάμπω κόλιαντα, δώσ’ μας μια κολιαντίνα1 

και σαν δεν έχεις κόλιαντα δώσ’ μας κι ένα κορίτσι. 

Και τι το θέλεις το κορίτσ’ κι τι να μολογήσεις. 

Να το φιλώ, να το τσιμπώ, να μι ζησταίν’ το βράδυ. 

Παινέματα για ανύπαντρη κόρη 

Μέσα σε τούτην την αυλή στο μάρμαρο στρωμένη 

ν-εδώ έχουν κόρη για παντρειά, πάσχουν να την παντρέψουν. 

Την τάζουν γιο(ν) του βασιλιά, την τάζουν γιο(ν) του ρήγα 

Δεν θέλω γιο(ν) του βασιλιά, δεν θέλω γιο(ν) του ρήγα 

μον’ θέλω τ’ αρχοντό(ϊ)πουλο μι τις πουλλές παράδες 

να δερμονίζει2 το φλουριά, να κοσκινίζ’ τα γρόσια 

κι αυτά τα δερμονίσματα τα λεν τα ρογκατσάρια. 

http://www.asxetos.gr/pedia/xristougenna-Christmas-protoxronia/kalanta-carols-xristougennon/kalanta-thrakis-1168.html
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Παινέματα για αρραβωνιασμένη κόρη 

Δυό πιριστέρια μάλωναν κι πάλι αυτά αγαπιώνταν 

θαμάζωνταν, λογίζονταν το (ι)πώς να πιάσ’ ν-αγάπη. 

Ρίχνουν τον ήλιου στα ιβουνά, κι τ’ς πέρδικες στα πλάγια 

ρίχνουν ψιλόν βασιλικόν, σπυρί μαργαριτάρι. 

Κάλαντα Μακεδονίας 

Πόψα Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσμος δεν το νιώθει 

κι ο κόσμος και τα οικούμενα κι ο βασιλιάς Ηρώδης. 

Κι’ εκεί που ακούμπησε ο Χριστός χρυσό δενδράκι βγήκε 

χρυσό κλωνί χρυσό δεντρί χρυσό μαργαριτάρι. 

Το δέντρο ήταν ο Χριστός τα κλώνια οι αποστόλοι 

και τα γαρουφαλάκια του ήταν οι προφητάδες. 

Που προφητούσαν κι έλεγαν για του Χριστού τα πάθη 

κι εμείς Χριστό τραγ'δήσαμε Χριστός να μας φυλάει. 

Όσα άστρα έχει ο ουρανός και φύλλα από τα δέντρα 

τόσα καλά να δώσ’ Θεός σ’αυτό το νοικοκύρη. 

 

Κάλαντα Κρήτης 

Xριστός γεννάται σήμερο εν Bηθλεέμ τη πόλει 

οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη. 

Eν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων 

ο Bασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. 

Kερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα 

και κρουσταλίδα του γιαλού και πάχνη απού τα δέντρα, 

απού τον έχεις τον ιγιό το μοσχοκανακάρη, 

λούεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέμπεις, 

κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ' ένα χρυσό βεργάλι 

και η κερά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι. 

Kι αν είναι με το θέλημα χρυσή μου περιστέρα, 

ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα. 
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Κάλαντα Χριστουγέννων Σμύρνης. 

Καλὴν ἐσπέραν ἄρχοντες κι ἂν εἶναι ὁρισμός σας, 

Χριστὸς γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.  

Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων. 

Κερὰ ψηλή, κερὰ λιγνή, κερὰ καμαροφρύδα. 

Κερά μ᾿ ὅταν στολίζεσαι νὰ πᾶς στὴν ἐκκλησία. 

Ἔχεις καὶ κόρην ἔμορφη ποὺ δὲν ἔχει ἱστορία. 

Μῆδε στὴν πόλη βρίσκεσαι, μῆδε στὴν Καισαρεία. 

Ἔχεις καὶ γιὸν στὰ γράμματα, ὑγιὸν εἰς τὸ ψαλτήρι. 

Νὰ τὸν ῾ξιώσει καὶ ὁ Θεός, νὰ βάλει πετραχῆλι. 

 

Κάλαντα Χριστουγέννων Σάμου  

Σένα σοῦ πρέπει ἀφέντη μου καρέκλα καρυδένια 

γιὰ ν᾿ ἀκουμπᾶ ἡ μέση σου ἡ μαργαριταρένια. 

Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε. (δίς) 

Καὶ πάλι ξαναπρέπει σου στὰ πεύκια νὰ κοιμᾶσαι,  

νὰ πίνεις, νὰ δροσίζεσαι καὶ πάλι ἀφέντης νἆσαι. 

Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε. (δίς) 

Καὶ πάλι ξαναπρέπει σου καράβι ν᾿ ἀρματώσεις, 

καὶ τὰ πανιὰ τοῦ καραβιοῦ νὰ τὰ μαλαματώσεις. 

Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε. (δίς) 

Πολλά ῾παμε τ᾿ ἀφέντη μας, ἂς ποῦμε τσῆ κυρᾶς μας· 

κυρὰ ψιλή, κυρὰ λιγνή, κυρὰ μαυροματοῦσα,  

πὤχεις τὸν ἥλιο πρόσωπο καὶ τὸ φεγγάρι ἀστήθη 

καὶ τοῦ κοράκου τὸ φτερὸ τὤχεις καμπανοφρῦδι. 

Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε. (δίς) 

Ἂν ἔχεις κόρη ἔμορφη, βάλ᾿την νὰ μᾶς κεράσει,  

νὰ τῆς ῾φχηθοῦμε ὅλοι μας, ν᾿ ἀσπρίσει, νὰ γεράσει. 
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Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε. (δίς) 

Κι ἂν ἔχεις γυιὸ στὰ γράμματα, βάλτονε στὸ ψαλτήρι,  

νὰ τ᾿ ἀξιώσει ὁ Θεός, νὰ βάλει πετραχήλι. 

Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε. (δίς) 

 

Κάλαντα Χριστουγέννων Δωδεκανήσου.  
 

Aὕτη εἶναι ἡ ἡμέρα,  

ὅπου ἦρθ᾿ ὁ Λυτρωτῆς,  

ἀπὸ Μαριὰμ Μητέρα,  

ἐκ Παρθένου γεννηθείς. (δίς) 

Ἄναρχος ἀρχὴν λαμβάνει,  

καὶ σαρκοῦται ὁ Θεός,  

ὁ Ἀγέννητος γεννᾶται  

εἰς τὴν φάτνην ταπεινός. (δίς) 

Ὅσοι ἔχετε στὰ ξένα,  

νὰ δεχθῆτε μὲ καλό, 

καὶ τοῦ χρόνου μέ ὑγεία  

τό Θεό παρακαλῶ. (δίς) 

Κάλαντα Χριστουγέννων Αἰγαίου 

Κάτω στὰ Ἱεροσόλυμα, στηηῆς Βη- στῆς Βηθλεὲμ τὴν πόολη,  

ἐκεῖ δεντρὶ δὲν ἤτανε, δεεεντρί- δεντρὶ ξεφανερώθη.  

Κι ἀνάμεσα στοὺς κλώνους του, ἀααγγέ- ἀγγέλοι κι ἀρχαγγέελοι  

κι ὁ Μιχαὴλ Ἀρχάγγελος ξεεεφτε- ξεφτερουγᾶ καὶ λέεει: 

-Χριστέ, γιὰ δῶσ᾿ μου τὰ κλειδιὰ καιαιαὶ τὰ- καὶ τὰ χρυσὰ κλειδάκια,  

ν᾿ ἀνοίξω τὸν παράδεισο, νααα μπῶ- νὰ μπῶ σὲ περιβόολι,  

νὰ κόψω μῆλο δροσερό, νααὰ πιῶ- νὰ πιῶ νερὸ δροσᾶατο,  

νὰ γείρω ν᾿ ἀποκοιμηθῶ σεεὲ νε- σὲ νεραντζιὰ ῾πὸ κάτω. 

Καὶ σᾶς καληνυχτίζουμε, πεεεσέ- πεσέτε κοιμηθῆητε,  

ὀλίγον ὕπνον πάρετε κι ἐεευθύς- κι εὐθὺς ὡς σηκωθῆητε,  

στὴν ἐκκλησία τρέξετε ὅοολοι- ὅλοι μὲ προθυμίιαν καὶ τοῦ Χριστοῦ νὰ 

ἀκούσετε τηηη θεὶ- τὴ θεία λειτουργία.   
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Κεφαλονίτικα κάλαντα  
 

Άγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης ξημερώνει ! 

Ο μήνας που μας έρχεται το χρόνο φανερώνει. 

 

Την άδεια γυρεύουμε στο σπίτι σας να μπούμε! 

Τον Αγιο με όργανα και με φωνές να πούμε. 

 

Εκοίταξα στον ουρανό και είδα δυο λαμπάδες ! 

και με το καλωσόρισμα καλές σας εορτάδες. 

 

Και πάλι ξανακοίταξα και είδα δυο στεφάνια! 

Και με το καληνύχτισμα καλά σας Θεοφάνεια.  

 

 

 

Κάλαντα Μωραϊτικα (Πελοποννήσου) 

Χριστούγεννα , Πρωτούγεννα , πρώτη γιορτή του χρόνου, 

για βγάτε , δέτε , μάθετε , πως ο Χριστός γεννάται 

 

Γεννάται κι αναθρέφεται με μέλι και με γάλα , 

το μέλι τρων οι άρχοντες , το γάλα οι αφεντάδες 

και το μελισσοβότανο να νίβοντ' οι κυράδες! 

 

Κυρά ψηλή ,κυρά λιγνή , κυρά γαϊτανοφρύδα , 

κυρά μου οτάν στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά σου, 
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βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη 

και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δακτυλίδι . 

 

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, 

παρά σας αγαπούσαμε κι ηρθαμε να σας δούμε ! 

 

Δώστε μας και τον κόκκορα , δώστε μας και την κότα ! 

Δώστε μας και πέντ' έξι αυγά , να πάμε σ΄ άλλη πόρτα!  

                

Κάλαντα Στερεάς Ελλάδας 

Καλήν ημέραν άρχοντες,  

αν είναι ορισμός σας,  

Χριστού την θείαν Γέννησιν  

να πω στ' αρχοντικό σας.  

Χριστός γεννάται σήμερον  

εν Βηθλεέμ τη πόλει.  

Οι ουρανοί αγάλλονται  

χαίρει η κτήσις όλη.  

Εν τω σπηλαίω τίκτεται  

εν φάτνη των αλόγων   

ο Βασιλεύς των ουρανών  

και Ποιητής των όλων.  
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
 
ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Κάτσε να φας κάτσε να πιεις 

κάτσε τον πόνο σου να πεις κάτσε να τραγουδήσεις 

και να μας καλοκαρδίσεις.  

 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά 

ψηλή μου δεντρολιβανιά 

(κι αρχή) κι αρχή καλός μας χρόνος 

(Εκκλησιά) Εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνο. 

 

Αρχή που βγήκε ο Χριστός 

Άγιος και πνευματικός 

(στη γη) στη γη να περπατήσει 

(και να μας) και να μας καλοκαρδίσει. 

 

Άγιος Βασίλης έρχεται 

κι όλους μας καταδέχεται 

(από) από την Καισαρεία 

(συ σ’ αρχό) συ σ’ αρχόντισσα κυρία. 

 

Βαστά εικόνα και χαρτί 

ζαχαροκάντιο, ζυμωτή 

(χαρτί) χαρτί και καλαμάρι 

(δες κι εμέ) δες κι εμέ το παλληκάρι. 

 

Το καλαμάρι έγραφε 

τη μοίρα μου την έλεγε 

(και το) και το χαρτί ομίλει 

(άσπρε μου) άσπρε μου Άγιο 

Βασίλη. 

 

Του χρόνου μας αρχή καλή 

και ο Χριστός μας οδηγεί 

κακία να αρνηθούμε 

μ’ αρετές να στολιστούμε. 
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ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
 
Aνοίξετε την πόρτα σας τα κάλαντα να πούμε 

και βάλετε και μια ρακή για να σας ευχηθούμε. 

Tαχιά ταχιά ’ν’ αρχιμηνιά, πρώτη γιορτή του χρόνου, 

αρχή που βγήκεν ο Xριστός στη γης να περπατήξει 

και βγήκεν και χαιρέτηξε ούλους τσι ζευγολάτες 

κι ο πρώτος που χαιρέτηξε ήταν άγιος Bασίλης. 

Kαλώς τα πας Bασίλειε, καλόν ζευγάριν έχεις. 

Kαλόν το λες αφέντη μου, καλόν κι ευλογημένον 

η Χάρη σου το βλόγησε με το δεξί τζη χέρι, 

με το δεξί, με το ζερβί, με το μαλαματένιο. 

Πες μας να ζεις, Bασίλειε, πόσα μουζούρια σπέρνεις; 

Σπέρνω σταράκι δώδεκα, κριθάρι δεκαπέντε, 

ταγή και ρόβι δεκοχτώ κι από νωρίς στο στάβλο. 

Φέρε καρύδια, κάστανα, πανέρια μοσχοκάρυα 

και φέρε και γλυκό κρασί να πιούν τα παλικάρια 

κι από τη μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι 

κι αν είν’ κι από τη γαλανή ας είν' και ζευγαράκι, 

κι από το λαδοπίθαρο τσιαμιά οκά λαδάκι 

κι αν είν’ και περισσότερο κρατούμ’ εμείς τ’ ασκάκι. 

Tέσσερα πέντε γράμματα που τα ’χ’ η περιστέρα, 

ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλημέρα. 

 

ΣΤΗ Μ.ΑΣΙΑ 

Aρχιμηνιά, κερά, κι αρχιχρονιά, κι αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνος 

και κει που βγήκε, κερά μου, ο Xριστός, τριώ- τριώ χρονώ παιδάκι 

όλο τον κόσμο γύρισε σαν το καλογεράκι. 

Kι εκεί που περιπάτησε χρυσή μηλίτσα βγήκε 

και μες στα φύλλα της μηλιάς, δυο μήλα χρυσομήλα 

όποιος τα πάρει χρύσωσε ο ήλιος της ημέρας 

το φεγγαράκι της νυχτός που βγαίνει την εσπέρα. 

Σ’ αυτά τα σπίτια τα ψηλά, τα μαρμαροκτισμένα 

που ’ναι οι πέτρες μάλαμα, το χώμα ’ναι ασήμι 

και μες στη μέση του σπιτιού κοιμάτ’ Άγιος Bασίλης, 

ποιός είναι άξιος κι αρκετός να πα τόνε ξυπνήσει. 

Eγώ ’μαι άξιος κι αρκετός να πα τόνε ξυπνήσω. 

Δω’ μου τε μήλα δώδεκα, κυδώνια δεκαπέντε 

και μια φασκιά ανθόνερο να πα τόνε ξυπνήσω. 
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Ξύπνα αφέντη τσ’ αφεντιάς και μη πολυκοιμάσαι 

γιατί ο ύπνος ο πολύς μαραίνει και χαλάσε. 

Σ’ αυτά τα σπίτια που ’ρθαμε τα ράφια ’ναι ξυλένια 

του χρόνου σα ξανάρθουμε να ’ναι μαλαματένια. 

Για σφάξετε τον πετεινό, σφάξετε και την κότα 

δω’ μας και μας τον κόπο μας να πάμε σ’ άλλη πόρτα. 

Kαι εις έτη πολλά. 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

Αρχιμηνιά Πρωτοχρονιά, πρώτη του Γεναρίου 

που είναι του Χριστού γιορτή και του αϊ-Βασιλείου. 

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία, 

βαστάει πένα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι, 

το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε. 

- Βασίλη πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις. 

- Από τη μάνα μ’ έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω. 

- Βασίλη ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. 

Και το ραβδί τ’ εβλάστησε και έβγαλε κλωνάρια 

και πάνω στα κλωνάρια του πέρδικες κελαηδούσαν. 

Χρόνια Πολλά!  

ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 

Άρχιν, άρχιν τα κάλαντα κι άρχιν καλά χρόνια 

τα πουλιά λαλούν και χερολόνια πάλι κράζνε.  

Άγιον Βασίλειον καλόν ζευγάρι λάμνει 

καλόν εν’ αφέντη, καλόν κι ευλο(γ)ημένον. 

 

Έχει και τα βόδια του, παραδείσου πουλίτσι 

έχει και το τσίφτσι του πανώριον παλικάρι. 

Έχει και τ’ αλέτιρι τ’ σ’ άγχου βουτημένο 

έχει και το γύνι του σ’ ασήμι κονωμένο 

έχει και το βέρκενι τ’ κιπριγιού καλέμι 

έχει και τα ζεύγολα τ’ κουκιά μαργαριτάρια 

έχει και τα ζεύγολα τ’ ξανά κλωστιά μετάξια 

καλόν εν’ αφέντη, καλόν κι ευλο(γ)ημένον. 

 

Σον ξερόν τον πέτρα έσπειρα πολύ φακουδίτσι 

δώκεν ο Θεός κι εγένεν, εγένεν παρουρίτσι 
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ήρθεν ‘να πουλίτισι το ‘κα τσακωσα το κ(ου)ίτσι τ’ 

ήρθεν μαυρομάνα, κλαίγ’ και καμουρίτσει 

ήρθεν μαυροκάκα, κλαίγ’ και καμουρίτσει. 

Άκου τα μανίτσα μ’ αν κείσαι κι αν κοιμάσαι 

άρι το καλέρι σου και σέβα στο κελάρι 

σέβα στο κελάρι σ’ και φώτ΄σε το φενέρι σ’ 

φώτ’σε το φενέρ μας κι όλην τη γενιά μας, 

φώτ’σε το φενέρ μας κι ας ‘σε φωτισταίος. 

 

                    Και του χρόνου. 

 

ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ 

Π’ αυγινικό κι αν βγήκαμι σ’ αρχουντικό θα πάμι, 

να πούμι στουν αφέντη μας τουν πουλυχρουνιμένου 

που ’χει τα σπίτια τα ψηλά μι τα ψηλά παρμάκια, 

απού ’χει τις τρανές αυλές, τις μαρμαρουστρουμένις. 

Άνοιξι, πόρτα μ’ άνοιξι, άνοιξι καναρένια, 

έχου δυο λόγια να σι πω κι κείνα ζαχαρένια. 

Άγιους Bασίλης έρχιτι απού την Kισαρεία, 

βαστάει πένα κι χαρτί, χαρτί κι καλαμάρι. 

Bασίλη μ’ πούθι έρχισι κι απούθι κατιβαίνεις; 

Aπό τη μάνα μ’ έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω. 

Kάτσι να φας, κάτσι να πιεις, κάτσι να τραγουδήσεις. 

Eγώ τραγούδια δέν 'ξέρω, ξέρω την αλφαβήτα. 

Στην πατιρίτσα ’κούμπησι κι απόλυκι κλουνάρια, 

κλουνάρια χρυσουκλώναρα κι φύλλ’ απού τα δέντρα. 

Σ' αυτό του σπίτι τ’ αψηλό πέτρα να μη ραγίσει 

κι ου νοικουκύρης του σπιτιού, χίλια χρόνια να ζήσει. 

Eσφάξαμι τουν πιτεινό κι αφήσαμι την κότα, 

δώσ' μας κυρά μας του μπαξίσ’ να πάμι σ' άλλη πόρτα. 

Άντι κι του χρόν’ 
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ΣΤΗ ΝΑΞΟ 

Αρχιμενιά κι αρχιχρονιά κι αρχή του Γεναρίου 

κι αρχή που βγήκεν ο Χριστός στη γη να περπατήξει. 

Και βγήκε και χαιρέτηξε όλοι τσι ζευγολάτες. 

Καλώς τα κάνετε γιωργοί, καλώς τα πολεμάτε 

τα χίλια σας να ’ν’ εκατό και τα ’κατό σας χίλια 

και τ’ αποκοσκινίδια σας αμέτρητα λοάρι. 

        Σήκω κι άνοιξε την πόρτα 
        που ’ρθα να στα πω σαν πρώτα. 

Σήκωσ’ απάνω κι άνοιξε την πόρτα την καρένια 

του χρόνου που θε να ’ρθομε να ’ναι μαλαματένια. 

        Άνοιξέ μας γιατί βρέχει 
        παρεξήγηση δεν έχει. 

Ακόμα δεν τον ηύρηκες το μάνταλο ν’ ανοίξεις 

να μας εδώσεις τα λεφτά κι ύστερα να σφαλίξεις. 

       Σήκω κι άνοιξε την πόρτα 
       που ’ρθα να στα πω σαν πρώτα. 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 

Άγιος Βασίλης έρχεται Γενά- Γενάρης ξημερώνει 

Βασίλη μ’ πούθεν έρχεσαι κι απού- κι απούθε κατεβαίνεις. 

Από τη μάνα μ’ έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω 

να πα να μάθω γράμματα, να πω την αλφαβήτα. 

Και στο ραβδί π’ ακούμπησα, χλωρά χορτάρια βγάζει 

κι απ’ κάτ’ τα χλωροβλάσταρα, περδίκια φωλιασμένα 

δεν είν’ περδίκια μοναχά, ήταν και περιστέρια. 

Τα περιστέρια πέταξαν, πάνε στην κρύα βρύση 

παίρνουν νερό στα νύχια τους και χιόνι στα φτερά τους 

να λούσουν τον αφέντη τους, ν’ αγιάσουν την κυρά τους. 

                 Και εις έτη πολλά.  
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ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 

Άγιος Bασίλης έρκεται ’πο πίσω απ’ το Kαμάρι, 

βαστάει μυτζήθρες και τυριά, βαστάει κι ένα γκινάρι. 

Bάρτε μας κρασί να πιούμε 
και του χρόνου να σας πούμε. 

Kι αν έχεις κόρη όμορφη βάρτηνε στο ζιμπίλι 

και κρέμασέ τηνε ψηλά να μη στη φάν' οι ψύλλοι. 

Eμείς εδώ δεν ήρταμε να φάμε και να πιούμε, 

μόν’ έχεις κόρη όμορφη κι ήρταμε να τη δούμε. 

Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρταμε τα ράφια είν’ ασημένια, 

του χρόνου σα και σήμερα να ’ναι μαλαματένια. 

 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΩΤΩΝ 

ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός 

η χαρα μεγάλη κι ο αγιασμός. 

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό 

κάθετ' η κυρά μας η Παναγιά. 

Όργανo βαστάει, κερί κρατεί 

και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί. 

Άϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή 

βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί. 

Ν' ανεβώ επάνω στον ουρανό 

να μαζέψω ρόδα και λίβανο. 

Καλημέρα, καλημέρα, 

Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά. 
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ΣΤΗ ΣΑΜΟ 
Ας τόνε κα- ας τόνε καλανταρίσομε 

και τούτο, και τούτο τον αφέντη 

πο ’χει τσ’ αυλές, πο 'χει τσ’ αυλές μαρμαρωτές 

τις πόρτες α- τις πόρτες ατσαλένιες. 

 

τους παραστατ’ς ολόχρυσους και μαργαριταρένιους. 

Σένα σου πρέπει αφέντη μου καρέκλα καρυδένια 

για ν’ ακουμπάς τη μέση σου τη μαργαριταρένια. 

Πολλά είπαμε τ’ αφέντη μας, ας πούμε της κυράς μας 

σήκω κυρά να στολιστείς να πας στον αϊ-Γιάννη 

βάλε τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αστήθι 

και του κοράκου το φτερό βάλτο καμάρας φρύδι. 

Πολλά είπαμε και της κυράς ας πούμε και της κόρης 

αν έχεις κόρη έμορφη γραμματικός τη θέλει 

αν είναι και γραμματικός πολλά προικιά γυρεύει. 

Γυρεύ’ αμπέλια ατρύγητα, χωράφια με τα στάχια 

γυρεύει και τη θάλασσα μ’ όλα της τα καράβια. 

 

ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ 
Aύριο είναι τω Φωτώ π’ αγιάζουν οι παπάδες, 

μέσα στα σπίθια μπαίνουνε και λεν τσι εορτάδες. 

O Iωάννης Bαπτιστής επέρασε και είπε, 

Χαρίσετέ μου τα κλειδιά τα μαργαριταρένια 

ν’ ανοίξω τον Παράδεισο, να μπω στο περβολάκι, 

να θέσω ν’ αποκοιμηθώ σε μια μηλιά ’πο κάτω, 

πέφτουν τα μήλα κόκκινα απάνω στην ποδιά μου 

και τα χρυσά τραντάφυλλα απάνω στα μαλλιά μου. 

 

 

ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 

Αύριο ’ν’ τα Θεοφάνεια γιορτάζουν εκκλησίες 

και προσκαλούν τους άρχοντες, γέροντες και παιδίες 

να λάβουν όλοι το λοιπόν με συνδρομή και τάξη 

τα φοβερά μυστήρια ήρθαν να μας διδάξουν. 

Κι ο επουράνιος Θεός έστειλε τον Υιόν του 

να λευτερώσει τον Αδάμ, το πλάσμα το δικό του. 

Κι εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραγίσει 

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει 



61 

 

να ζήσει χρόνια εκατό και να τα διαπεράσει   

και από τα εκατό κι εμπρός ν’ ασπρίσει να γεράσει 

ν’ ασπρίσει σαν τον Όλυμπο, σαν τ’ άσπρο περιστέρι. 

 

                    Κι από χρόνου. 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

Ήρθανε τα Φώτα 

καρκαλιέτ’ η κότα 

πίσω από την πόρτα 

τσι φωνάζει ο πέτος 

δεν απολογιέται 

τσι ρίχνει ένα λιθάρι 

την παίρνει στο ποδάρι. 

Λε λε λε το πόδι μου 

και το καλαπόδι μου 

δώσε μου τσι σέλες μου 

και τα σελιβάδια μου 

ν’ ανεβώ στην καρυδιά 

να φωνάξω κούι κούι 

και κανένας δεν ακούει. 

Παίρνω το κλειδί κι ανοίγω 

βρίσκω λύκο που χορεύει 

κι αλεπού που μαγειρεύει.  

ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

Ήρθανε τα Φώτα και τα Φωτερά, 

ήρθε κι η Kυρά μας η Παναγιά, 

σπάργανα κρατάει και κερί βαστεί 

και τον άγιο Γιάννη παρακαλεί. 

Άγιε Γιάννη Πρόδρομε και βαφτιστή 

δύνασαι βαφτίσεις Θεού παιδί; 

Δύναμαι και σω αλλά δεν τολμώ 

να βαφτίσω Eσέ απ’ τον ουρανό 

που ’ρθες να συντρίψεις τα είδωλα 

να καταπατήσεις το δαίμονα. 
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ΣΤΗ Μ.ΑΣΙΑ 

Σήμερα είναι των Φωτών που αγιάζουν οι παπάδες 

και μες στα σπίτια ψάλλουνε και λέν τον Ιορδάνη. 

Ο Ιωάννης Βαφτιστής εγύρισε και είπε: 

- Χαρίσατέ μου τα κλειδιά, τα μαργαριταρένια 

ν’ ανοίξω τον Παράδεισο, να πιώ νερό δροσάτο 

να πέσω ν’ αποκοιμηθώ σε μια μηλιά από κάτω, 

να πέσουν τ’ άνθη απάνω μου, τα μήλα στην ποδιά μου 

και τα χρυσά τριαντάφυλλα τριγύρω στα μαλλιά μου. 

Ανήφορος, κατήφορος σε τρία πηγαδάκια 

κάθονται τρεις μελαχροινές με τα σγουρά μαλλάκια. 

Η μια κεντά τον ουρανό, η άλλη το φεγγάρι 

κι η τρίτη η μικρότερη κεντά τον αϊ-Γιάννη. 

Κέντα το κόρη, κέντα το του Γιάννη το μαντήλι 

και γέμισέ το ζάχαρη κι άμε το στο πλαστήρι 

κι απ’ το πλαστήρι στο σχολειό κι απ’ το σχολειό στο σπίτι. 

 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

Σήμιρα τα Φώτα κι ι φουτισμός 

κι χαρά μιγάλη κι αγιασμός. 

Kάτου στουν Iουρδάνη τουν πουταμό 

κάθιτ’ η κυρά μας η Παναγιά, 

σπάργανα βαστάει, κιριά κρατεί 

κι τουν άγιου Γιάννη παρακαλεί. 

 Άγιε Γιάννη αφέντη μου Πρόδρουμι 

δύνασι βαφτίσεις Θιού πιδί; 

Πείγουμι κι θέλου κι προυσκυνώ 

κι τουν Kύριό μου παρακαλώ, 

αύριου ν’ ανέβου στουν ουρανό 

να καταθυμιάσου τους ουρανούς 

κι θε να κατέβου στουν πουταμό 

για να σι βαφτίσου σε τουν Xριστό, 

να καταπατήσου τα είδουλα, 

να καταχουνιάσου τα ζούζουλα, 

να αγιάσου βρύσις κι τα νιρά, 

να αγιάσ’ αφέντη μι την κυρά. 
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ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 
 
Σήμερα τα Φώτα και οι φωτισμοί, 

εορτή μεγάλη και οι αγιασμοί. 

Kάτω στον Iορδάνη τον ποταμό 

κάθετ’ η κυρά μας η Παναγιά 

με τα θυμιατούρια στα δάχτυλα 

και τον αϊ-Γιάννη παρακαλεί. 

Άγιε μου Γιάννη και Bαφτιστή 

βάφτισε το γιο μου μονογενή. 

Πώς θε να βαφτίσω Θεού παιδί, 

αύριο θ’ ανέβω στους ουρανούς 

να καταπατήσω τα είδωλα, 

να καταθυμιάσω τους ουρανούς, 

και θε να κατέβω στον ποταμό 

δια να βαφτίσω σε τον Xριστό. 

Oυρανός εσκίστη, 

Iησούς Xριστός βαπτίστη. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

ENGLAND-USA 
Dashing through the snow 

In a one-horse open sleigh; 

O'er the fields we go, 

Laughing all the way. 

Bells on bobtail ring, 

Making spirits bright; 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight. 

Oh! jingle bells, jingle bells, jingle all the way; 

Oh, what fun it is to ride in a one-horse open 

sleigh. 

Hey! jingle bells, jingle bells, jingle all the way; 

Oh, what fun it is to ride in a one-horse open 

sleigh! 

 

Το “Jingle Bells” γράφτηκε για την Ημέρα των Ευχαριστιών  

Λίγο-πολύ όλοι μας έχουμε ακουστά για την Ημέρα των Ευχαριστιών 
(Thanksgiving Day) που γιορτάζουν στην Βόρεια Αμερική -στον Καναδά τη 
δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου, ενώ στις ΗΠΑ την τέταρτη Πέμπτη του 
Νοεμβρίου (μεταξύ 22 και 28 του μηνός). 

Το 1850 ή το 1851, ο James Lord Pierpont βρισκόταν σε μια ταβέρνα στο 

Medford της Μασαχουσέτης, όταν οι παραδοσιακοί αγώνες με έλκηθρο του 

Medford που γινόντουσαν στην γειτονική πλατεία Malden τον ενέπνευσαν να 

γράψει ένα τραγουδάκι. Η ιστορία λέει πως ο Pierpont συνέθεσε το τραγούδι 

σε ένα πιάνο που ανήκε σε ένα σπίτι δίπλα στην ταβέρνα επειδή ήθελε να 

παίξει κάτι για την Ημέρα των Ευχαριστιών στο κυριακάτικο μάθημα του στην 

Βοστόνη. Το αποτέλεσμα ήταν το γνωστό "One Horse Open Sleigh" (έτσι 

ονομάστηκε αρχικά) που αμέσως έκανε εντύπωση όχι μόνο στα παιδιά αλλά 

και σε ενήλικες και τελικά άρχισε να χρησιμοποιείται για τα Χριστούγεννα. Το 

τραγούδι εκδόθηκε το 1857. 

 

Ο Pierpont ήταν θείος του γνωστού τραπεζίτη J.P. Morgan. Ο γιος του 

διεκδίκησε τα πνευματικά δικαιώματα του "Jingle Bells" το 1880, 13 χρόνια 

πριν πεθάνει ο πατέρας του αλλά ποτέ δεν είχαν κάποια σοβαρά έσοδα. 

http://3otiko.blogspot.gr/2011/12/10.html
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SPAIN 

 
A la nanita nana, nanita ea, nanita ea, 

MMi Jesus tiene sueno, bendito sea, bendito sea. 

Fuentecilla que corres clara y sonora, 

Ruisenor q'en la selva cantando Iloras, 

Callad mientras la cuna se balancea. 

A la nanita nana, nanita ea. 

English Lyrics: Norman Luboff  

A La Nanita Nana  

A la nanita nana, nanita ea, nanita ea, 

Sleep, sleep my little Jesus,  

May peace attend Thee, may peace attendThee. 

To the world, little Savior, New hope thou'rt bringing 

All the world, little Savior, Thy praises singing, 

God's angels hov'ring o'er Thee chant alleluia. 

A la nanita nana, nanita ea. 

 

ITALY 

 
Dormi, dormi, dormi, o bel babin 

Re divin, Re divin. 

Fa la nanna, o fantolino, 

Re divin, Re divin. 

Fa la nana, o fantolino. 

 

Refrain: 

Fa la la la, Fa la la la la, Fa la la la, 

Fa la , Fa la, Fa la, Fa la. 

 

Perche piangi, o mio tresor? 

Dolce amor, dolce amor! 

Fa la nanna, o caro figlio, 

Tanto bel, tanto bel, 

Fa la nanna, o caro figlio. 
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FRANCE 

 
Il est ne, le divin Enfant, 

Jouez, hautbois, resonnez, musettes; 

Il est ne, le divin Enfant; 

Chantons tous son avenement! 

 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les Prophetes; 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous attendions cet heurex temps. 

 

 

Ah! qu'll est beau, qu'il est charmant, 

Que ses graces sont parfaites! 

Ah! qu'll est beau, qu'll est charmant, 

Qu'il est doux le divin Enfant! 

 

 

Une etable est son logement, 

Unpeu de paille, sa couchette, 

Une etable est son logement, 

Pour un Dieu, quel abaissement! 

 

 

O Jesus! O Roi tout puissant! 

Tout petit enfant que vous etes, 

O Jesus! O Roi tout puissant! 

Regnez sur nous entierement! 
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GERMANY 

 
O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

Wie treu sind deine Blatter! 

Du grunst nicht nur zur Sommerzeit, 

Nein, auch im Winter, wenn est schneit. 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

Wie treu sind deine Blatter! 

 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

Du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat mich zur Wiehnachtszeit 

Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

Du kannst mir sehr gefallen! 

 

O Tannembaum, O Tannenbaum, 

Dein Kleid soll mich was lehren! 

Die Hoffnung und Bestandigkeit 

Gibt Trost und Kraft zu aller Zeit. 

O Tannenbaum, O Tannenbaum, 

Dein Kleid soll mich was lehren! 
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 www.soliacy.com 
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 www.sigmalive.com 

 http://www.skaipatras.gr 

 http://www.report24.gr 

 www.thessalianews.gr 

 www.gatorixblogspot.gr 

 www.elaspblogs.gr 

 www.matia.gr 

 http://www.allforwinter.com/articles_det.asp

?news_id= 

 http://goeasteurope.about.com/od/russiancul

ture/a/russiachristmastraditions.htm 
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                         Β΄Μέρος 
                       ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

 
Πρόλογος 
Σε πολλές γωνιές του κόσμου, αυτή την εποχή, οι ρυθμοί αλλάζουν, οι πόλεις 

στολίζονται με τα αποκριάτικα τους, οι κάτοικοι και επισκέπτες 

μεταμφιέζονται, φορούν μάσκες, παίζουν χαρτοπόλεμο, χορεύουν, τραγουδούν 

και συμμετέχουν για μια ακόμη φορά στη γιορτή του καρναβαλιού. Μια φορά 

τον χρόνο, το καρναβάλι γίνεται στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στην 

πραγµατικότητα, η αποκριά διαρκεί τρεις εβδοµάδες , και ξεκινάει 60 µέρες 

πριν το Πάσχα. Όταν ξεκινά λέμε «άνοιξε το Τριώδιο». Η λέξη προέρχεται 

από το «τρεις ωδές» που σηµαίνει τους τρεις ύµνους που συνηθίζουµε να 

λέµε στην εκκλησία την πρώτη Κυριακή, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του 

«Τελώνη και Φαρισαίου». Η δεύτερη Κυριακή αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του 

«Ασώτου Υιού». Η τρίτη είναι της «Απόκρεω» και η τελευταία Κυριακή της 

αποκριάς, κατά την οποία οι εορτασµοί και οι εκδηλώσεις φτάνουν στο 

απόγειο τους, είναι η «Τυρινή» (τυροφάγου). Το τέλος της αποκριάς είναι την 

αυγή της επόµενης µέρας : η πρώτη µέρα της Σαρακοστής, που ονοµάζεται 

Καθαρά ∆ευτέρα. Κατά την διάρκεια όλων αυτών έχουµε κάποια πολύ 

ιδιαίτερα έθιµα. 
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Αμερική 
Καρναβάλι Νέας Ορλεάνης 
 

Η Νέα Ορλεάνη εκτός από γενέτειρα της τζαζ με τη χαρακτηριστική 

αποικιακή αρχιτεκτονική στις όχθες του Μισισιπή, έχει και μια μακρά 

καρναβαλική παράδοση. Στις 12 Φεβρουαρίου οι εορταστικές εκδηλώσεις του 

Καρναβαλιού κορυφώνονται την ημέρα που είναι γνωστή ως Mardi Gras  

(χοντρή ή λιπαρή Τρίτη σημαίνει στα Γαλλικά!). Η Mardi Gras είναι σαν τη 

δική μας Τσικνοπέμπτη. Η γιορτή του Mardi Gras ήρθε στη Λουϊζιάνα από 

τους Γάλλους αποίκους. Η πρώτη ημερομηνία έναρξης των εορτασμών στη 

Νέα Ορλεάνη είναι άγνωστη αλλά σύμφωνα με ιστορικές αναφορές το 1743 το 

έθιμο της αποκριάς είχε ήδη καθιερωθεί. Οι χριστιανική πίστη των Γάλλων 

αποίκων σε συνδυασμό με τις πολύχρωμες παραδόσεις των σκλάβων από την 

Αφρική, κατέληξαν στη δημιουργία ενός μοναδικού μείγματος καρναβαλιού με 

παγανιστικές αναφορές, με πολύχρωμες μάσκες, παρελάσεις και παράξενες 

μεταμφιέσεις από γοργόνες και σάτυρους, σύμβολα βουντού, μέχρι φορεσιές 

της φυλής των Ζουλού και Ινδιάνων με φτερά! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1857, η Mardi Gras ανακηρύχτηκε σε νόμιμη αργία του κράτους. Από τότε 

μέχρι σήμερα, πόλεμος, οικονομικές, πολιτικές, και μερικές φορές καιρικές 

συνθήκες οδήγησαν στην ακύρωση μέρους ή όλων των μεγάλων παρελάσεων, 

ειδικά κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου, του Πρώτου και 

του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά η Νέα Ορλεάνη δεν σταμάτησε 

ποτέ να γιορτάζει το Καρναβάλι ακόμα και όταν χτυπήθηκε από τον τυφώνα 

Κατρίνα. Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης, κατάφεραν μετά το κτύπημα του 

Κατρίνα να αναβιώσουν το καρναβάλι της πόλης με την ίδια ακριβώς επιτυχία. 

Είναι μια διοργάνωση που κρατάει δύο βδομάδες, αποτελείται από 50 

γιγαντιαίες παρελάσεις και συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες 

από όλο τον κόσμο. Πιστή στις παραδόσεις των Κρεολών, όπως 

χαρακτηριστικά έχουν ονομαστεί οι μιγάδες κάτοικοί της, η Νέα Ορλεάνη έχει 
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ήδη μπει σε τροχιά Καρναβαλιού με πολυάριθμες φιέστες, παρελάσεις 

μασκαράδων στους δρόμους. Το αποκορύφωμα με τον Βασιλιά Καρνάβαλο και 

τις παρελάσεις των Ινδιάνων να συναντιούνται στο κέντρο της πόλης είναι 

στις 12 Φεβρουαρίου.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Το καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης έχει τις ρίζες του σε μία γαλλική τελετή 

που υμνεί τη γονιμότητα και ξεκίνησε όταν ο γάλλος εξερευνητής Iberville, 

έφτασε το 1699 στον ποταμό Μισισιπή. Τότε θέλοντας να γιορτάσει την άφιξη 

της άνοιξης, όπως ακριβώς έκαναν και οι συμπατριώτες του πίσω στη Γαλλία, 

διοργάνωσε ένα καρναβάλι. Γυναίκες και πλουμιστά κοστούμια βέβαια δεν 

υπήρχαν, αλλά στη σημερινή εποχή το καρναβάλι του Madri Gras 

προσφέρεται για διασκέδαση με μουσική και παρελάσεις. Ακόμη το καρναβάλι 

της Νέας Ορλεάνης ονομάζεται και καρναβάλι του αμερικανικού νότου.  

Για 3 εβδομάδες η πόλη ξεχειλίζει από χορό, μουσική, κέφι, ζωντάνια και 

κινείται σε ακόμα πιο ξέφρενους ρυθμούς απ’ ότι συνήθως. Αν αναλογιστούμε, 

μάλιστα, ότι το «συνήθως» για τους κατοίκους της Νέας Ορλεάνης είναι 

συχνά ξέφρενο, τότε σχηματίζουμε μια πρώτη εικόνα του τι γίνεται στην πόλη 

την περίοδο του καρναβαλιού. H περίοδος του Mardi Gras ξεκινά πάντοτε 

μετά τη δωδέκατη νύχτα, δηλαδή την ημέρα των Θεοφανίων, στις 6 

Ιανουαρίου, και τελειώνει οποιαδήποτε Τρίτη ανάμεσα στις 3 Φεβρουαρίου 

και στις 9 Μαρτίου, ανάλογα με το πότε τοποθετείται χρονικά ο εορτασμός 

του Πάσχα. Η πρώτη καταγραφή της γιορτής με τη θρησκευτική έννοια 

σημειώνεται στις 3 Μαρτίου 1699. Η παλαιότερη εξακριβωμένη πληροφορία 

μάς βεβαιώνει ότι τουλάχιστον από το 1743 είχε ήδη καθιερωθεί το έθιμο 

των αποκριάτικων χορών. Το 1833 ο Bernard Xavier de Marigny de 

Mandeville, ένας πλούσιος ιδιοκτήτης φυτείας, συγκέντρωσε χρήματα και 

διοργάνωσε την πρώτη επίσημη γιορτή για το Mardi Gras. Ενώ το 1857 η 
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καρναβαλική ομάδα «Mystick Krewe of Comus», που αποτελεί και την πιο 

παλιά στην πόλη, πραγματοποίησε την πρώτη της παρέλαση. Θεωρείται, 

μάλιστα, η πρώτη τέτοια ομάδα του κόσμου. Το 1875 υπήρξε σημαντικό, γιατί 

τη χρονιά εκείνη το Mardi Gras καθιερώθηκε ως επίσημη γιορτή της πόλης.  

Το καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μια γιορτή που 

ο καθένας θα ήταν τυχερός να βιώσει. Ο ρυθμός της πόλης και των κατοίκων 

συνεπαίρνει. Η ανάμειξη των πολιτισμών (ευρωπαϊκού, λατινοαμερικάνικου 

και αφρικανικού) που συνθέτουν την κρεολική κουλτούρα της Νέας Ορλεάνης 

δίνει έναν πραγματικά μοναδικό χαρακτήρα στη συγκεκριμένη γιορτή. Οι 

εικόνες σε ολόκληρη την πόλη, χρωματιστές, χιουμοριστικές, όμορφες, 

αποπνέουν έντονο μυστήριο. Άρρηκτα δεμένες –θα τολμούσε να πει κανείς– 

με τον ζωντανό, ανοιχτό και συνάμα εκκεντρικό χαρακτήρα της. Μιας πόλης 

που ζει κι αναπνέει γι’ αυτήν τη γιορτή και στην οποία οι κάτοικοι της 

εκφράζουν με μοναδικό τρόπο την έμφυτη διάθεσή τους για διασκέδαση, χαρά, 

κοινωνικοποίηση, χορό. Από τις 6 Ιανουαρίου κιόλας ξεκινούν τα μεγάλα 

πάρτι και οι αποκριάτικοι χοροί, ενώ τρία σαββατοκύριακα πριν από το Mardi 

Gras ξεκινούν οι παρελάσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση.  Τα σημαντικά 

πληρώματα ακολουθούν κάθε χρόνο την ίδια διαδρομή και συνοδεύονται από 

τους ήχους τουλάχιστον μιας jazz μπάντας. Οι αναβάτες πάνω στα άρματα 

ρίχνουν στα πλήθη δώρα (σε απίστευτες ποσότητες), όπως μικροσκοπικές 

γυάλινες μπάλες, ψεύτικα νομίσματα με το λογότυπο της ομάδας κ.ά. 

 

Η επίσημη λήξη του Mardi Gras έρχεται με «τη συνάντηση των αυλών» ένας όρος 

που περιγράφει την τελετή κατά την οποία ο άρχοντας της ομάδας «Krewe of Rex» 

με συνοδεία τον βασιλιά και τη βασίλισσα ολόκληρου του καρναβαλιού συναντιούνται 

με το βασιλιά και τη βασίλισσα της «Mystick Krewe of Comus». Η συνάντηση αυτή 

πραγματοποιείται αμέσως μετά το τέλος των φαντασμαγορικών αποκριάτικων χορών 

των ομάδων αυτών κι αποτελεί την αυλαία των εορτασμών. Αποκορύφωμα των 

εορτασμών, η λεγόμενη Αμαρτωλή Τρίτη πριν τη Σαρακοστή.  Η λεωφόρος του 

Αγίου Καρόλου είναι ο κύριος δρόμος των παρελάσεων, ενώ τόσο οι χοροί, όσο και 
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οι πανηγυρισμοί γίνονται με πρωτοβουλία των κατοίκων. Τα τεράστια διακοσμημένα 

άρματα φτιάχνονται αρκετούς μήνες πριν τη μεγάλη γιορτή, ενώ κάθε χρόνο συρρέει 

πλήθος κόσμου ώστε να ζήσει τη μαγεία της μεταμόρφωσης και της διασκέδασης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί γι’ ακόμα μία φορά πως η Νέα Ορλεάνη τη μοναδική 

πολιτεία που δεν ακύρωσε το καρναβάλι, ανεξαρτήτως οικονομικών, πολιτικών, 

καιρικών συνθηκών, ούτε κι όταν χτυπήθηκε από τον τυφώνα Κατρίνα, γεγονός το 

οποίο δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους της. 

 

 

 

 

ΦΑΓΗΤΑ-ΜΑΣΚΕΣ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
 

Το Mardie Grass στη Νέα Ορλεάνη είναι ένα από τα πιο διάσημα καρναβάλια 

στον κόσμο. Από το πολύχρωμο festival ξεκινάει 10 μέρες πριν από τη 

τελευταία Τρίτη  πριν από την 40ήμερη νηστεία. Ο σκοπός αυτού του festival 

είναι να διασκεδάσει ο κόσμος πριν ξεκινήσει αυτή η περίοδος. Οι 

διοργανωτές αυτής της γιορτής ξοδεύουν μήνες προετοιμάζοντας για το 

καρναβάλι. Οι χορευτές κάνουν πρόβες τις δύσκολες χορευτικές φιγούρες 

τους, ταλαντούχοι σχεδιαστές δημιουργούν καταπληκτικές εξωτικές φορεσιές 

και καλλιτέχνες διακοσμούν εντυπωσιακές εικόνες πάνω σε φουσκωτά 

μπαλόνια για τις εντυπωσιακές παρελάσεις στο δρόμο. Κατά τη διάρκεια του 

καρναβαλιού οι άνθρωποι παρελαύνουν στους δρόμους ντυμένοι με όμορφα 

κοστούμια και χορεύουν στους ήχους συγκροτημάτων jazz. Επίσης 

απολαμβάνουν να τρώνε το παραδοσιακό Cajun και πιάτα ξενικής καταγωγής 

όπως το Gumbo, μια υπέροχη πηχτή καυτερή ψαρόσουπα Jablalaya, ένα 

νόστιμο πιάτο με ρύζι, κοτόπουλο και καυτερές πιπεριές. Το Mardie Grass 

είναι μια φανταστική γιορτή στην οποία παίρνει μέρος ολόκληρη η πόλη. 
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ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΟΥ ΡΙΟ 

 

Το καρναβάλι του Ρίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο και πιο φαντασμαγορικό 

καρναβάλι ανά την υφήλιο. Η παρέλαση λαμβάνει χώρα στο Sambadrome, η 

καρδιά όμως του καρναβαλιού χτυπά στην περίφημη παραλία CopaCabana , 

πράγμα όμως που δεν απαγορεύει την παρουσία πολλών συμμετεχόντων σε 

άλλες περιοχές. Δεσπόζουν η μουσική και ο χορός και επιτρέπεται η 

συμμετοχή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενσωματωθεί υπό μία προϋπόθεση, 

απλά, να μπει στην πομπή!!! Η πιο φημισμένη μπάντα είναι η Banda de 

Iparema ενώ ο πιο διαδεδομένος χορός είναι φυσικά η Samba! Ένας χορός 

καταγόμενος από την Αφρική μονοπωλεί το ενδιαφέρον των χορευτών, όχι 

μόνο της ογκώδους πομπής, αλλά και σε διάφορες επαρχιακές πόλεις έναντι 

σε χορούς όπως το polka και το maxixe. Γενικότερα, στη γιορτή μπορούν να 

πάρουν μέρος έως και 300 μπάντες. Ενώ το μεγαλύτερο πάρτι είναι 

οργανωμένο στο Sambadrome, το πιο καλά οργανωμένο συνίσταται στο 

Cineland στο κέντρο του Ρίο. Το 2012 περισσότεροι από 2 εκατομμύρια 

άνθρωποι πήραν μέρος στο Cordeo de Bola Preta bloco. Και σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της αστυνομίας, τουλάχιστον 5 εκατομμύρια έλαβαν μέρος σ’ ένα 

bloco σε ένα σημείο της πόλης, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν 

σημειώθηκε ούτε ένα περιστατικό εγκληματικότητας. 
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Κίνα 

Καρναβάλι Κίνας 

Στο καρναβάλι της Κίνας μία από τις σημαντικότερες μορφές είναι ο δράκος 

(dragons).  

 

  

Ο Κινέζικος Δράκος ή Lung συμβολίζει δύναμη και υπεροχή, γενναιότητα και 

τόλμη, ηρωισμό και επιμονή, ευγένεια και θειότητα.  Ένας δράκος υπερνικά 

όλα τα εμπόδια για να φτάσει στο τέλος στην επιτυχία του .  Είναι 

ενεργητικός, αποφασιστικός, αισιόδοξος, ευφυής και φιλόδοξος. Σε αντίθεση 

με τους δράκους της Δύσης που σχετίζονται με αρνητική ενέργεια, οι 

περισσότεροι δράκοι της Ανατολής είναι όμορφοι, φιλικοί και σοφοί. Αυτοί 

είναι οι άγγελοι της Ανατολής. Οι ναοί και τα ιερά έχουν κατασκευαστεί για να 

τους τιμήσουν,  επειδή ελέγχουν τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες και την 

βροχή. Η Μαύρη Chapel πισίνα  Dragon , κοντά στο Πεκίνο, ήταν 

αποκλειστικά για την αυτοκράτειρα και το γήπεδό της. Ακόμα πολλούς 

δράκους, ιερά και βωμούς μπορούμε να δούμε και σε πολλά μέρη της Άπω 

Ανατολής. Είναι συνήθως κατά μήκος ακτών των ποταμών, επειδή οι 
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περισσότεροι Δράκοι της Ανατολής ζουν στο νερό. Η Νήσος του Ναού, στην 

εσωτερική θάλασσα της Ιαπωνίας, έχει γίνει μια διάσημη στάση για 

προσκυνητές που διαλογίζονται και προσεύχονται για δράκους.  Τόσο οι 

άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν ζευγαρώσει με δράκους. Οι απόγονοί τους 

έγιναν μεγάλοι κυβερνήτες.  Αυτοκράτορες σε πολλές ασιατικές χώρες 

υποστήριξαν ότι έχουν προγόνους δράκους.  Αυτό τους έκανε τόσο 

περήφανους, που οτιδήποτε χρησιμοποιούσαν ήταν διακοσμημένο με δράκους. 

Οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι κυβερνήτες θα μπορούσαν να αλλάξουν σε 

δράκους.  Η χρονιά του Δράκου, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε δώδεκα χρόνια, 

είναι τυχερή.  Η σημερινή αστρολόγοι ισχυρίζονται ότι τα παιδιά που 

γεννιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς του δράκου απολαμβάνουν υγεία, 

πλούτο και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι δράκοι είναι σοφοί και έχουν βασιλικούς 

συμβούλους. Τον  δέκατο τρίτο αιώνα, ο βασιλιάς της Καμπότζης πέρασε 

κάποιες νύχτες του σε ένα χρυσό πύργο, όπου μιλούσε με τον πραγματικό 

άρχοντα της γης που ήταν ένας δράκος με εννέα κεφάλια. Ο δράκος δίνει ζωή 

φέρνοντας νερό από τη βροχή, ζεστασιά από τον ήλιο, τον άνεμο από τις 

θάλασσες και το χώμα από τη γη. Αυτός είναι η υπέρτατη αντιπροσώπευση 

των δυνάμεων της Μητέρας Φύσης, η μεγαλύτερη θεϊκή δύναμη στη Γη. Ο 

Κινέζικος Δράκος θεωρείται συχνά ως το σύμβολο της θεϊκής προστασίας και 

επαγρύπνησης.  Θεωρείται ως το Υπέρτατο Ον ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα.  

Έχει την ικανότητα να ζει στις θάλασσες, να πετάει στον ουρανό και να 

κουλουριάζεται επάνω στη γη με τη μορφή των βουνών. Είναι το θεϊκό μυθικό 

ζώο που μπορεί να αποκρούσει τα κακά πνεύματα που περιπλανιούνται.  Ο 

Κινέζικος Δράκος θεωρείται το απόλυτο σύμβολο της καλής τύχης. Επιπλέον 

η καλοσύνη του σημαίνει μεγαλείο και ευλογία. 
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Ο  δράκος της Δύσης έχει  κεφάλι λιονταριού, φτερά αετού , κέρατα 

αντιλόπης, λέπια ψαριών και κάθε πόδι του έχει πέντε δάκτυλα. Επίσης το 

κορμί και η ουρά του έχουν μια ελικοειδή μορφή, η οποία μερικές φορές 

εκτείνεται στο κεφάλι. Σε ορισμένα μέρη της Αφρικής πολλοί πιστεύουν ότι ο 

δράκος ήταν ένωση αετού και λύκαινας. Οι καταστροφικές δυνάμεις του 

δράκου  προέρχεται από την πύρινη αναπνοή του, η οποία μπορεί να 

καταστρέψει ολόκληρες χώρες. Τα μάτια του Δράκου έχουν επίσης αυτό το 

φλογερό κόκκινο. Ακόμη μερικές φορές πιστεύεται ότι τα μάτια του 

αντανακλούν τους θησαυρούς που φυλάσσει. Ο δράκος δεν φοβάται τίποτα, 

εκτός από τον ελέφαντα. Ο δράκος είναι  ο εχθρός του ήλιου και της 

σελήνης, τόσο στην Ανατολική και τη Δυτική μυθολογία και πιστεύεται ότι 

είναι υπεύθυνος για τις εκλείψεις. Οι εκλείψεις συμβαίνουν όταν ο δράκος 

προσπαθεί να καταπιεί ένα από τα ουράνια σώματα. Ακόμη πιστεύεται ότι οι 

δράκοι ήταν φύλακες θησαυρών σε ταφικούς θαλάμους. Επειδή ο δράκος ήταν 

ο φυσικός εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος του έγινε ο απώτερος στόχος, 

κατά συνέπεια, υπάρχουν αμέτρητες μάχες ανάμεσα στους θεούς και 

δράκους, δράκους και αγίων, και στο μεσαιωνικό κόσμο, ιππότες και δράκους. 

 

Φεστιβάλ Lantern 

Το «Φεστιβάλ Lantern» θεωρείται από κάποιους ανθρώπους ως το Κινέζικο 

Καρναβάλι. Το «Φεστιβάλ Lantern» έχει ιστορία άνω των 2200 χρόνων. 

Αυτήν την μέρα άνθρωποι βγαίνουν έξω για να δουν τα πολύχρωμα φανάρια. 

Ακόμη λύνουν γρίφους, χορεύουν τον χορό του λιονταριού και περπατάνε με 

ξυλοπόδαρα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τρώνε το Yuan Xiao (ρύζι).  
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Το Γιουάν Χιάο ονομάζεται και Tang Yuan κατασκευάζεται από ρυζάλευρο, το 

οποίο αναμιγνύεται με μια μικρή ποσότητα νερού για να σχηματίσουν τις 

μπάλες. Στην συνέχεια οι μπάλες αυτές μαγειρεύονται και σερβίρονται σε 

βραστό νερό. 

  Γιουάν Χιάο 

Το κινέζικο καρναβάλι είναι στις 17 

Φεβρουαρίου. Εκείνη τη μέρα όλοι άνθρωποι 

είναι κεφάτοι και εκτός από τη δημόσια 

ψυχαγωγία, οι κύριες δραστηριότητες των 

ανθρώπων είναι να αποτίνουν φόρους σε 

διάφορους θεούς τους ελπίζοντας ότι θα έχουν 

καλή χρονιά. 
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Ακόμα υπάρχουν πολλές διαφορετικές πεποιθήσεις σχετικά με την 

προέλευση του Φεστιβάλ των Φαναριών, ωστόσο, είναι πιθανό να έχει να 

κάνει με τον εορτασμό και την καλλιέργεια θετικών σχέσεων μεταξύ των 

ανθρώπων, των οικογενειών, τη φύση και τα ανώτερα όντα. Στην αρχαιότητα 

μόνο οι αυτοκράτορες και οι ευγενείς είχαν μεγάλα με πολύπλοκα σχέδια 

φανάρια. Πολλές φορές τα φανάρια αυτά είχαν σχήματα ζώων.   

 Το Κινέζικο Σεληνιακό Νέο Έτος είναι η 

μεγαλύτερη και πιο σημαντική γιορτή στο 

σεληνιακό ημερολόγιο. Οι Κινέζοι 

ονομάζουν το Νέο έτος το «Εαρινό 

Φεστιβάλ» και το γιορτάζουν με την 

οικογένεια και τους φίλους για 15 μέρες. 

Ακόμα και οι άνθρωποι στην Ταϊβάν, το 

Χονγκ-Κονγκ, το Μακάο, η Κορέα, το 

Θιβέτ, τη Μογγολία, το Βιετνάμ και την 

Ιαπωνία γιορτάζουν το Σεληνιακό Νέο 

Έτος με τις δικές τους παραδοσιακές 

πολιτιστικές παραστάσεις, τις δικές τους 

τελετές και τις παραδόσεις τους. Το 

Κινέζικο Σεληνιακό Νέο Έτος  

παρατηρείται επίσης σε χώρες με 

κινέζικους πληθυσμούς, όπως η 

Σιγκαπούρη, η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι     

                                                   Φιλιππίνες και η Ταϊλάνδη. 

Λαϊκοί χοροί 

1)Lion Dance:  

Ο χορός του λιονταριού είναι μία από τις πιο σημαντικές παραδόσεις λαϊκής 

τέχνης  στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Latern  οι άνθρωποι 

οργανώνουν τον χορό του λιονταριού. Ο χορός του λιονταριού έχει μια μακρά 

ιστορία. Προήλθε από την περίοδο Τριών Βασιλείων (220-280) και έγινε 

δημοφιλής κατά τη διάρκεια της Νότιας και της Βόρειας δυναστείας (420-

589). Οι αρχαίοι λαοί θεωρούσαν το λιοντάρι ως σύμβολο ανδρείας και 

αντοχής και σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει μακριά το κακό και να 

προστατεύσει  τους ανθρώπους και τα ζώα. Η εκτέλεση του χορού του  

λιονταριού στο Φεστιβάλ των Φαναριών και σε άλλες μεγάλες γιορτές έγινε 
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ένα έθιμο κατά το οποίο οι άνθρωποι είναι σε θέση να προσεύχονται για καλή 

τύχη και  ασφάλεια.   Ο χορός του λιονταριού, σήμερα, έχει εξαπλωθεί και σε 

πολλές άλλες χώρες στον κόσμο όπως στη Μαλαισία και στην Σιγκαπούρη .   

  

  

 

 

 

 

 

 

2)Ξυλοπόδαροι: 

Μια άλλη λαϊκή τέχνη είναι το περπάτημα με ξυλοπόδαρα. Εκτός από το από 

περπάτημα κάνουν και κάποιες πολύ δύσκολες κινήσεις. Μάλιστα αυτοί που 

περπατάνε με τα ξυλοπόδαρα  φοράνε και διάφορες στολές. Είναι δηλαδή 

ντυμένοι  μοναχοί, κλόουν ή αλιείς. Η τέχνη τους διασκεδάζει πολλούς 

ανθρώπους. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=LeQfUbuNNoHcswaNiIDIDA&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dlantern%2Bfestival%2Bchina%2Bhistory%26hl%3Del%26tbo%3Dd%26rls%3Dcom.microsoft:el:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.chinahighlights.com/malaysia/&usg=ALkJrhi8p70nTMDaf_zQKEofF1Q4Du2NvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=LeQfUbuNNoHcswaNiIDIDA&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dlantern%2Bfestival%2Bchina%2Bhistory%26hl%3Del%26tbo%3Dd%26rls%3Dcom.microsoft:el:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.chinahighlights.com/singapore/&usg=ALkJrhg9_xa1A_S_dunAQzpV1T3tEY5cEg
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Ευρώπη 

 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

Καρναβάλι Νίκαιας 

 

Η πόλη της Νίκαιας στη Γαλλία 

Ιστορία 

Η πιο αποδεκτή ετυμολογία για τη λέξη «Απόκριες» είναι «απομάκρυνση από 

το κρέας». Κατά το Μεσαίωνα, οι κάτοικοι της Νίκαιας πριν ξεκινήσουν τη 

νηστεία των σαράντα ημερών όπως προστάζει η Καθολική παράδοση της 

Σαρακοστής, απολάμβαναν πλόυσια, άφθονη κουζίνα. Για να εορταστεί ακόμη 

καλύτερα αυτή η ευθυμία, αποφεύγονταν οι υπερβολές. Ήταν μια περίοδος 

όπου ο καθένας μπορούσε να κοροϊδέψει οτιδήποτε και οποιονδήποτε πίσω 

από τις μάσκες προστατευμένοι από τις μεταμφιέσεις μέχρι τις Απόκριες. Η 

πρώτη αναφορά στο καρναβάλι της Νίκαιας γίνεται το 1294, τότε που ο 
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Κόμης της Προβηγκίας Charles d' Anjou πέρασε στη Νίκαια τις «περιχαρείς 

ημέρες του καρναβαλιού». Μέχρι και το 18ο αιώνα, το καρναβάλι 

χαρακτηριζόταν από μασκοφόρους στους δρόμους της σημερινής Παλαιάς 

Νίκαιας. Υπεύθυνοι για τις όποιες υπερβολές ήταν οι "Abbés des Fous"  

(ηγούμενοι των ανοήτων), στους οποίους οι κληρικοί είχαν αναθέσει να 

επιτηρούν το γλέντι των ανθρώπων. Κατά την περίοδο μεγάλων πολιτικών και 

στρατιωτικών αναταραχών που προκλήθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση και 

την Πρώτη Αυτοκρατορία του Ναπολέοντα, οι εορτασμοί του καρναβαλιού 

αναβλήθηκαν. Το 1830 οργανώθηκε μια πρώτη πομπή (cortège) προς τιμήν 

του βασιλιά Charles-Felix και της βασίλισσας Marie-Christine, που 

κυβερνούσαν το Πεδεμόντιο της Σαρδηνίας. Περίπου τριάντα άμαξες 

παρέλασαν μπροστά στους μονάρχες, ανακοινώνοντας τη μελλοντική μορφή 

του καρναβαλιού. 

 

Γενικά 

Το καρναβάλι της Νίκαιας είναι ένα από τα παλαιότερα καρναβάλια 

παγκοσμίως. Από παγανιστικές και ταπεινές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν κατά 

τη διάρκεια του 13ου αιώνα μετατράπηκε σε ένα λαμπερό, ετήσιο δωδεκαήμερο 

πάρτυ που ξεκινά στα μέσα του Φεβρουαρίου και τελειώνει την πρώτη 

εβδομάδα του Μαρτίου. Η πόλη της Νίκαιας γεμίζει με παρελάσεις από 

άρματα και εκδηλώσεις στους δρόμους, ενώ κορυφώνεται με τις Απόκριες την 

τελευταία ημέρα. Αποτελεί το μεγαλύτερο χειμερινό φεστιβάλ της Γαλλικής 

Ριβιέρα και προσελκύει περίπου ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. 
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Ξεκινά με μια μεγάλη παρέλαση περίπου 20 αρμάτων που προχωρούν μέσα σε 

συνωστισμένους δρόμους, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο βασιλιάς του 

καρναβαλιού. Ο στολισμός των αρμάτων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός και τα 

βράδια αυτά αποτελούν ένα ξεχωριστό θέαμα. Το καρναβάλι της Νίκαιας είναι 

ένα από τα πολλά καρναβάλια της Γαλλίας, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που 

ταξιδεύουν από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης προκειμένου να απολαύσουν 

αυτό το φαντασμαγορικό εορτασμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βενετσιάνικο Καρναβάλι 

Προέλευση-Ιστορική Αναδρομή 

Ο όρος « carneval » στα ιταλικά δηλώνει την κατανάλωση κρέατος, ενώ στη 

συνέχεια τις εκρηκτικές διαστάσεις που έλαβαν οι εορτασμοί, και την 

εκτόνωση, που προηγούνταν της γιορτής του Πάσχα. Οι καταβολές του 

καρναβαλιού εντοπίζονται στις ελληνικές γιορτές που γίνονταν για τη λατρεία 

του θεού Διονύσου, στα ιταλικά « Saturnalia ». Πολλοί είναι οι μελετητές 

που εντοπίζουν την έναρξή του αρκετά πριν από το 1094, όταν κάποιος 

δόγης (αξίωμα της τότε εποχής) χορήγησε για πρώτη φορά την άδεια για τον 

εορτασμό « προς τιμήν και δόξα των ψυχών ». Στη συνέχεια, καθιερώθηκε 

ως επιτρεπτή γιορτή όταν η καθολική εκκλησία το όρισε ως περίοδο 
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εκτόνωσης πριν από τους περιορισμούς του Πάσχα τον 11ο αιώνα, ενώ 

διαρκούσε δύο μήνες. Από το 18ο αιώνα, το καρναβάλι ξεκινούσε από μία 

σειρά χορών που διοργανώνονταν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Η 

παράδοση αυτή παραμένει μέχρι και σήμερα, καθώς η πλατεία αποτελεί το 

μέρος συνάντησης όλων των μεταμφιεσμένων, που από νωρίς ξεχύνονται 

στους δρόμους. 

Πίσω από την παράδοση του κοστουμιού κρύβονται πολλοί λόγοι. Κάποιοι 

πιστεύουν ότι οι Βενετσιάνοι αρχικά τις φορούσαν για να κρύψουν τη 

μελαγχολία που είχε αποτυπωθεί στο πρόσωπό τους, Αυτό συνέβαινε γιατί 

θρηνούσαν για τη χαμένη αίγλη της πόλης τους. Άλλοι θέλουν το έθιμο της 

μάσκας να ξεκινά από τους πολίτες της Βενετίας ως απαραίτητη αμφίεση σε 

μία μικρή πόλη όπου όλοι ήταν γνωστοί. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, καθώς 

προσέφερε μυστικότητα, προκειμένου να γίνουν συναντήσεις και συμφωνίες. 

Ακόμη, οι μάσκες εξυπηρετούσαν και ένα σημαντικό κοινωνικό σκοπό, καθώς 

οι κοινωνικές τάξεις εκμηδενίζονταν και ένας υπηρέτης, ξεπερνώντας την 

κοινή καταγωγή του είχε τη δυνατότητα να παριστάνει τον ευγενή. Πιστεύεται 

ακόμη ότι την παράδοση αυτή άρχισαν οι δόγηδες, δηλαδή πλούσιοι ευγενείς, 

που τις φορούσαν για να συνευρεθούν με γυναίκες χωρίς να αποκαλυφθεί η 

ταυτότητά τους. Τέλος, κάποιοι υποστηρίζουν πως την παράδοση αυτή με τις 

μάσκες ξεκίνησαν οι γυναίκες της εποχής, καθώς οι οικογένειες το απαίτησαν 

από την Εκκλησία για να διαφυλαχθεί η τιμή τους, όταν αυτές πήγαιναν σε 

θέατρα και άλλες εκδηλώσεις, εκτός κι αν ήταν ανύπαντρες.  
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Οι Βενετσιάνικες Μάσκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1904, ο Δόγης της Βενετίας, έδωσε άδεια για την «γιορτή των ψυχών». 

Πάνω σε αυτήν την ιδέα δημιουργήθηκε και το γνωστό σε όλους μας, 

καρναβάλι της Βενετίας, το οποίο έχει πάρει πολλά στοιχεία του από τις 

δικές μας γιορτές αφιερωμένες στον Θεό Διόνυσο. Η βενετσιάνικη μάσκα, 

ξεκινά να εμφανίζεται στα καρναβάλια της Βενετίας κατά την περίοδο του 

Μεσαίωνα. 

 

Στην Βενετία το έθιμο της μάσκας, χρονολογείται από το 1400. 

Βενετοί κατασκευαστές, αφού αρχικά απέδειξαν ότι το έθιμο της μάσκας είναι 

αναγκαίο και απαραίτητο να διατηρηθεί εφόσον συνδέεται άμεσα με το 

Καρναβάλι, προσδίδοντάς του ταυτότητα, κατάφεραν να μονιμοποιηθούν και 

να περάσουν το μήνυμα, ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα τουλάχιστον για 

μια φορά τον χρόνο να φορούν «μάσκα» και να υποδύονται έναν «ρόλο». Τον 

16ο αιώνα δεν νοείτο κάποια κυρία της αριστοκρατίας να μην φορά μάσκα 

όταν μεταμφιεζόταν της Απόκριες.  

 

Διάφορες μάσκες του Βενετσιάνικου Καρναβαλιού, έγιναν ιδιαίτερα αποδεκτές 

και αγαπητές από το κοινό, όπως ήταν η Moretta, Larva και  Mattaccino.                 
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Το 1436, μία Ένωση Ζωγράφων στην Βενετία, ανακοίνωσαν μία σειρά από 

διατάγματα, σύμφωνα με τα οποία παρουσίασαν και επέβαλαν το επάγγελμα 

του «mascareri», δηλαδή του επαγγελματία εκείνου, που κατασκευάζει 

αποκλειστικά μάσκες! Σύμφωνα δε με τα αρχεία της Βενετίας που έχουν 

διασωθεί, κατά την περίοδο 1530 - 1600 αναγνωρίζεται και μία γυναίκα 

επαγγελματίας κατασκευάστρια της βενετσιάνικης μάσκας. 

 

Οι κατασκευαστές, δούλευαν τις μορφές τους πάνω σε πεπιεσμένο χαρτί, ή 

σε κερωμένους καμβάδες και σε διάφορα καλούπια. 

Σιγά - σιγά η τέχνη αυτή αναπτύχθηκε τόσο, που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη 

την Ιταλία. Στην Ελλάδα, εξακολουθούν να υπάρχουν σαν κυρίαρχο στοιχείο 

των Αποκριών και να απεικονίζουν τόσο από παιδικούς ήρωες, και 

αγαπημένα ζώα, όσο και να σατιρίζουν πρόσωπα και μορφές του 

καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου. 
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Οι Απόκριες είναι η μοναδική μας ευκαιρία μέσα στο χρόνο να βγάλουμε προς 

τα έξω τον πραγματικό μας εαυτό, γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε καλά τι 

μάσκα θα διαλέξουμε. Όταν φοράς μια μάσκα σημαίνει πως μπορείς να 

συμπεριφέρεσαι διαφορετικά, μέσα σου νιώθεις ελεύθερος από τη δέσμευση 

να συμμορφώνεσαι με το κατεστημένο. Οι μάσκες, όπως όλα τα μέσα 

ανωνυμίας, παρέχουν ένα αίσθημα απελευθέρωσης από τις φυσικές 

αναστολές, απο την ρουτίνα της καθημερινότητας, απο το συμβατικό και το 

πρέπον. Ταυτόχρονα, μας δίνουν την ευκαιρία να "μπούμε" στο πετσί ενός 

ρόλου και να υποδυθούμε ένα φαντασιακό πρόσωπο, που ενδεχομένως θα 

θέλαμε και να είμαστε. 
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Αποκριές στην Ελλάδα, την Κύπρο και το 
φεστιβάλ του Halloween (Η.Π.Α) 
  

 

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. 

Ταυτίζονται με την περίοδο του Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην Ορθόδοξη 

Χριστιανική παράδοση. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα έθιμα στην Ελλάδα και 

πιο συγκεκριμένα στις Κυκλάδες, Πελοπόννησο και Κρήτη. Ακόμα θα 

αναφερθούν και πολλά από τα έθιμα της Κύπρου. Τέλος θα σας παραθέσουμε 

και διάφορες πληροφορίες για το Halloween, μία όχι και τόσο συνηθισμένη 

γιορτή στην Ελλάδα, αλλά πολύ σημαντική για τους Αμερικανούς κυρίως. 

 

 

Πελοπόννησος  

ΠΑΤΡΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Καρναβάλι της Πάτρας αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση της 

περιοχής και μία από τις κορυφαίες της χώρας. Περιλαμβάνει πάρα πολλές 

εκδηλώσεις όπως: "Ειδώματα", "Baby rally", "Μπουρμπούλια", "Φεγγάρια", 

ποδαράτη νυχτερινή παρέλαση την παραμονή της τελευταίας Κυριακής. 

Κατά την προ-τελευταία εβδομάδα διοργανώνεται ένα διαρκές τετραήμερο 

εκδηλώσεων, οι οποίες αρχίζουν την Τσικνοπέμπτη. 
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Την τελευταία εβδομάδα έχουμε τη γνωστή κατάληξη των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων με κορυφαίες στιγμές αυτές των δύο παρελάσεων. Οι δύο 

παρελάσεις γίνονται η μεν μία το Σάββατο και είναι νυκτερινή, η δε άλλη την 

Κυριακή το μεσημέρι. 

Σ' αυτές παίρνουν μέρος πάνω από τριάντα χιλιάδες άτομα, τα περισσότερα 

από τα οποία είναι μέλη των Γκρουπ του Κρυμμένου Θησαυρού. Την παρέλαση 

παρακολουθούν περισσότερα από 300.000 άτομα, ενώ για περίπου 48 ώρες η 

πρωτεύουσα της Αχαΐας μετατρέπεται σε κέντρο του κεφιού. 

  

Αίγιο  

Kάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του Δήμου, πραγματοποιείται το "Παιδικό 

Καρναβάλι" την προτελευταία Κυριακή της Αποκριάς περιλαμβάνοντας ακόμη 

στα πλαίσιά του το παραδοσιακό τσίκνισμα της Τσικνοπέμπτης και τα 

"Κούλουμα" τα οποία τελούνται την Καθαρά Δευτέρα στην Αλυκή. 

Εκτός από την παρέλαση διοργανώνονται και άλλες αποκριάτικες εκδηλώσεις 

και πρωτότυπα παιχνίδια όπως το "Τρέχα Γύρευε", το οποίο κινητοποιεί 

παιδιά και γονείς στο κυνήγι των σωστών απαντήσεων με διασκεδαστικό και 

αινιγματικό τρόπο. Μετά το τέλος των εκδηλώσεων δίνονται τα βραβεία 

στους νικητές ενώ όλα τα παιδιά παίρνουν αναμνηστικό δίπλωμα για τη 

συμμετοχή τους στην παρέλαση. 

Τα "Ανθεστήρια" παραδοσιακή γιορτή των λουλουδιών, χαρακτηρίζουν την 

πολιτιστική διαδρομή του Αιγίου από το 1927. 

Είναι μια γιορτή,-ύμνος στα λουλούδια και γενικότερα τη φύση και τον έρωτα, 

δεμένη αρμονικά με τις ομορφιές της περιοχής, τα φυσικά λουλούδια και τις 

ευωδιές του τόπου μας και εκφράζει τις ρομαντικές ψυχές των Αιγιωτών 

αποτελώντας ένα μοναδικό σε πρωτοτυπία θέαμα. 

Τα Ανθεστήρια είναι από τις πιο παλιές εορταστικές εκδηλώσεις της πόλη 

του Αιγίου και μοναδική στο είδος της σε όλη την Ελλάδα (και από τις λίγες 

στην Ευρώπη με την ίδια θεματική). Πρόκειται για μια παράδοση χρόνων που 

συναντά κανείς στην παλιά Βοστίτσα (Αίγιο) με τους υπέροχους κήπους της 

και η οποία διακόπηκε μόνο στην περίοδο του μεσοπολέμου και της 

δικτατορίας. Μία γιορτή με καθαρά τοπικό χαρακτήρα και ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία, κινητοποιούσε ολόκληρη την πόλη σε πυρετώδεις προετοιμασίες 

για τον στολισμό της. Δρόμοι, βιτρίνες και μπαλκόνια σπιτιών έδιναν την 
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τιμητική τους στα λουλούδια δημιουργώντας μία πανδαισία χρωμάτων για την 

πόλη εκπλήσσοντας όλους όσους την επισκέπτονταν. 

Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων αποτελούσε η Παρέλαση των Άνθινων 

Αρμάτων που συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκατοντάδες 

θέματα από τη μυθολογία αλλά και από την ιστορία του τόπου μας και την 

καθημερινότητα των Αιγιωτών, ζωντάνευαν στα μάτια των θεατών μέσα από 

τα χρώματα και τους συνδυασμούς των λουλουδιών που με τόσο μεράκι είχαν 

επιμεληθεί. 

Σήμερα τα Ανθεστήρια εξακολουθούν να είναι η πλέον παραδοσιακή και 

κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση της πόλης μας διατηρώντας το προνόμιο τής 

μοναδικότητας. Κάθε χρόνο το μήνα Μάιο, η πόλη παίρνει το χρώμα των 

λουλουδιών σε ένα τριήμερο λαϊκό γλέντι που εκτός από την μεγάλη 

Παρέλαση των Άνθινών (με φυσικά λουλούδια) Αρμάτων, περιλαμβάνει και 

θεατρικές παραστάσεις με θέμα την αναγέννηση της φύσης, μουσικά σεργιάνια 

στους δρόμους της πόλης, διαγωνισμούς ζωγραφικής και εκθέσεις 

ανθοκομικής, μουσικό-χορευτικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς στολισμού 

βιτρίνας και μπαλκονιών. 

Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη παρέλαση εξακολουθούν να είναι πυρετώδεις, 

όπως και τότε, και όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι εργάζονται με το ίδιο μεράκι 

και πάθος για το στολισμό των Αρμάτων. Το θέαμα, αντάξιο του 

παρελθόντος, συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των θεατών και να 

αγγίζει τις ψυχές των Αιγιωτών, υπενθυμίζοντας σε όλους τις ρίζες και τις 

παραδόσεις μας. 

 

ΤΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ  
 

Αποτελούν την παλαιότερη εκδήλωση του καρναβαλιού .Η χρονολογία 

έναρξης αυτής της εκδήλωσης τοποθετείται μετά το 1872. Η ώρα 

πραγματοποίησης τους , παρείχε τη δυνατότητα στις γυναίκες να μπορούν να 

απουσιάζουν από το σπίτι με διάφορα προσχήματα. Διατηρώντας το 

χαρακτηριστικό ντύσιμο των γυναικών ώστε αυτές να μην αναγνωρίζονται σε 

αντίθεση με τους άντρες που είναι απλώς ντυμένοι αστικά .Τα Μπουρμπούλια 

αναγνωρίζουν την κυριαρχία της γυναίκας , σε αυτό το παιχνίδι του 

καρναβαλιού το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς , ο βασιλιάς 

Καρνάβαλος καλείται να αποχαιρετήσει τους πιστούς του , ανανεώνοντας το 

ραντεβού του για τον επόμενο έτος .Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για 

τον κρυμμένο θησαυρό , ο αποχαιρετισμός του βασιλιά Καρνάβαλου , ο 

ασταμάτητος χορός και η πανδαισία πυροτεχνημάτων παραμένουν 

αναλλοίωτες εικόνες μέσα στο χρόνο . 
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Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ 

  
Αποκριά σημαίνει αποχή από το κρέας. Οι Απόκριες διαρκούν τρεις 

εβδομάδες. Η πρώτη εβδομάδα παλαιότερα αναγγελλόταν με τυμπανοκρουσίες 

και πυροβολισμούς. Τη  δεύτερη εβδομάδα, την <<Κρεατινή>>, τρώνε μόνο 

κρέας.Σε αυτήν την εβδομάδα ανήκει η Τσικνοπέμπτη, μέρα κρεατοφαγίας. 

Την τρίτη εβδομάδα την <<Τυρινή>> κρεατοφαγία τέλος: τρώνε κυρίως τυρί , 

αβγά και μακαρόνια. Στην Αρκαδία υπάρχει το εξής έθιμο: την Κυριακή της 

Τυρινής μαζεύονται όλοι οι συγγενείς στο σπίτι του γεροντότερου. Αφού 

καθίσουν στο τραπέζι και κάνουν την προσευχή σηκώνουν το ποτό ,χυμό κ.α 

όλοι μαζί με τα δάχτυλα πάνω κάτω τρεις φορές και λένε <<αγιοζούμι, 

τυροζούμι, όποιος πιει και δε γελάσει ψύλλος δε θα τον δαγκάσει>>. Και 

πίνουν χωρίς να γελούν, ύστερα όμως τρώνε γελώντας με τη ψυχή του . 

Όσον αφορά τους ανύπαντρους παίρνουν κρυφά ένα μακαρόνι το βάζουν κάτω 

από το μαξιλάρι κι όποιον ή όποια ονειρευτούν αυτόν ή αυτή θα παντρευτούν . 

Όταν τελειώνουν σηκώνουν το τραπέζι και ο γεροντότερος ρωτά <<φάγατε;» 

απαντούν «φάγαμε», «ήπιατε;» «ήπιαμε» , «χορτάσατε;» «χορτάσαμε». Και 

τελειώνει λέγοντας την εξής ευχή:  «πάντα χαρούμενοι να είστε». 

  

 

ΜΑΝΗ ΧΙΟΥΡΟΥΠΑΣΠΑΛΑ ΚΑΙ ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΑΣΠΑΛΑ  
 

Κατά τη Δευτέρα του Τριωδίου μια ομάδα ανδρών ειδικών αναλαμβάνει τη 

σφαγή των χοίρων. Αν ο χοίρος είναι μικρής ηλικίας θα τον λεχιάσουν δηλαδή 

θα τον κάνουν αποτρίχωση με καυτό νερό. Ενώ αν είναι μεγάλος θα τον 

γδάρουν , θα αλατίσουν το δέρμα του και θα το χρησιμοποιήσουν για την 

κατασκευή τσαρουχιών τα οποία είναι πολύ ανθεκτικά .Τα εντόσθια , το 

κεφάλι και τα χονδρά κόκαλα καταναλώνονται στις τρεις αυτές εβδομάδες .Το 

υπόλοιπο κρέας θα αλατιστεί καλά για δέκα ημέρες και την Πέμπτη της 

Κρεατινής εβδομάδας την Τσικνοπέμπτη θα καπνιστεί. Κατασκευάζουν τη 

κρεμάλα για να κρεμούν το κρέας που είναι κομμένο σε στενόμακρες λουρίδες. 

Κάτω από το κρέας καίνε μυρωδάτα θαμνώδη φύλλα κυρίως φασκομηλιάς  για 

να δώσουν εξαιρετικό άρωμα .Αφού λοιπόν το βράσουν το βάζουν σε κούπες. 

Στις 21 ημέρες αυτές θα γίνει φαγοπότι , οινοποσία και μοιρολόγια αντί 

τραγούδια. . 

 

Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
 

Η γιαγιά ζωγραφίζει στα εγγονάκια της την Κυρά Σαρακοστή που έχει τα 

βλέφαρα της χαμηλωμένα , το στόμα της κλειστό και τα χέρια σταυρωμένα. Τα 

πόδια της εφτά όσο και οι εβδομάδες της Μεγάλης τεσσαρακοστής .Κάθε 
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Σάββατο τα εγγόνια διαδοχικά έκοβαν από ένα πόδι ως ότου έμεινε το 

τελευταίο πόδι της  Μεγάλης εβδομάδας. Εκείνο αφού το τύλιγε σε μικρό 

μπαλάκι το έβαζε μέσα στο ψωμί της Ανάστασης . Όποιος το έβρισκε ήταν ο 

πιο χαρούμενος  από όλη την οικογένεια. 

 

 

ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

Πρόκειται για ένα χορευτικό δρώμενο και αποτελείται από έξι ζευγάρια 

χορευτών , γύρω από ένα μεγάλο στύλο που τον στηρίζει ένα μέλος της 

ομάδας . Στην κορυφή του στύλου είναι πιασμένες πολύχρωμες μακριές 

κορδέλες <γαϊτάνι>. Κάθε χορευτής πιάνει μία και καθώς χορεύουν ο ένας 

χορευτής περνάει τη μια φορά μέσα την άλλη από έξω από τον άλλον και έτσι 

πλέκονται οι κορδέλες δημιουργώντας διάφορα χρωματιστά και όμορφα 

σχήματα. 

 
ΠΥΛΟΣ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΑ 
  

Οι κάτοικοι φτιάχνουν ένα ομοίωμα ανθρώπου με μακαρόνια τον οποίο 

δικάζουν στη πλατεία με την παρουσία του δικαστή και ενόρκων ,με την 

κατηγορία ότι έφαγε όλα τα μακαρόνια κι οι υπόλοιποι κάτοικοι έμειναν 

νηστικοί . Η απόφαση του δικαστηρίου είναι η καταδίκη του σε θάνατο. 

 

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
 

Στις Κυκλάδες οι εορτασμοί του καρναβαλιού χαρακτηριστικοί και 

ευφάνταστοι, αποτελούν της έκφραση ενός αξιόλογου και ιδιότυπου λαϊκού 

πολιτισμού με επιρροές από διάφορες κουλτούρες. Τη περίοδο των αποκριών 

στις Κυκλάδες ιδιαίτερη θέση κατέχει η λεγόμενη «Τσικνοπέμπτη» η Πέμπτη 

δηλαδή, της κρεάτινης εβδομάδας, ενώ ο παραδοσιακός εορτασμός της 

Αποκριάς κορυφώνεται την τελευταία Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής η 

οποία ονομάζεται και «Τρανή Αποκριά» 

 

-Κίμωλος: Τραγουδούν : 

«Τούτες οι μέρες το ‘χουνε  
Τούτες οι εβδομάδες  
οπού ‘χει φίλους κράζει τους 
οπού ‘χει εχθρούς καλεί τους  
οπού ‘χει στην ξενιτιά  
στέλνει και φέρνει τους τους» 



93 

 

-Αμοργός: Το έθιμο του καπετάνιου: Το πρωί της Τυρινής οι νέοι του 

χωριού ντυμένοι με την παραδοσιακή τοπική αμφίεση παίρνουν το δρόμο για 

την εκκλησία της Παναγίας της Επανοχωριανής. Οι νέοι αυτοί συνοδεύονται 

από οργανοπαίχτες που τραγουδούν μαντινάδες και τον «Αποκριανό» . Η 

επιλογή του «Καπετάνιου» γίνεται από τον παπά του χωριού όπου ρίχνει 

ψηλά στον αέρα το «γίλεο» (είδος αμφίου) και αυτός που το αρπάζει γίνεται 

«Καπετάνιος» . Η πεμπτουσία του εθίμου είναι το γεγονός ότι ο νέος που 

επιλέγεται μπορεί να φανερώσει τον πραγματικό του έρωτα ή μια κρυφή 

αγάπη τραγουδώντας :  

 

    «Δεν έχει πιο βαρύ καημό, σεβντάς που δεν τελειώνει  
    σαν την αγάπη την κρυφή που δεν ξεφανερώνεις».  
 
 Το άλογο του καπετάνιου στολίζεται φανταχτερά και ο λεγόμενος 

«Μπαϊραχτάρης» ντύνεται με επίσημα ενδύματα. Η όλη εκδήλωση 

συνοδεύεται από καλό φαγητό καλό κρασί και μαντινάδες. Μετά το φαγητό η 

πομπή ξεκινά για το χωριό όπου τα νέα έχουν ήδη φτάσει από τα πιτσιρίκια 

που σπεύδουν να ανακοινώσουν το μαντάτο. Το πρώτο παιδί που αναγγέλλει 

το μαντάτο της ανάδειξης του Καπετάνιου ανταμείβεται με το πολυπόθητο 

χαρτζιλίκι. Οι κάτοικοι αναμένουν την πομπή στην «Τορτόρα» την ανατολική 

είσοδο του οικισμού. Ο καπετάνιος επευφημείται, αυτοσχεδιάζει μαντινάδες 

για τις κοπέλες που συναντά και κερνά την παρέα και τους 

παρευρισκόμενους. Η τελευταία στάση είναι στην Πόζα. Εκεί ο Μπαϊραχτάρης  

κρατώντας ένα κοντάρι όπου στην κορυφή του έχει καρφωμένο ένα καρβέλι 

ψωμί ένα κεφάλι τυρί και ένα κομμάτι μπακαλιάρο περιφέρει τον έφιππο 

Καπετάνιο 3 φορές στην πλατεία.     

 

Η σημαντική στιγμή είναι όταν ο Καπετάνιος φανερώνει τον κρυφό του  έρωτα 

προσκαλώντας μια από τις κοπέλες του χωριού να γίνει «Καπετάνισσα» στην 

οποία απαγγέλλει ένα στιχάκι και της χαρίζει τον πρώτο χορό. Ο Καπετάνιος 

και η παρέα του συνεχίζουν το γλέντι μέχρι το πρωί. 

 

-Σέριφος: Την Κυριακή της Τυρινής γίνεται το αποκριάτικο έθιμο της 

«Καπεταναίας» αντίστοιχο με αυτό του «Καπετάνιου» της Αμοργού. 
 
-Άνδρος, Σαντορίνη, Κέα: Και στα 3 νησιά οργανώνονται το τελευταίο 

Σαββάτο και Κυριακή καρναβάλια και παρελάσεις με άρματα και με παιχνίδια 

για μικρούς και μεγάλους στις κεντρικές πλατείες. Στην Κέα ειδικά 

οργανώνονται θεατρικά δρώμενα τα οποία σατιρίζουν σκηνές της 

καθημερινότητας. Η εκδήλωση εξελίσσεται σε ξέφρενο πανηγύρι όπου 

προσφέρονται από το Δήμο, κρασί, σουβλάκια και ρυζόγαλο με λεμόνι.. 
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Κρήτη 

Ρέθυμνο 

Οι κάτοικοι του χωριού Γέργερη, ντυμένοι με προβιές, ζωσμένοι με 

κουδούνια και με μουτζουρωμένα πρόσωπα και χέρια, βγαίνουν στους 

δρόμους και επιδίδονται σε έναν «αρκουδίστικο χορό». Δεμένοι μεταξύ τους 

με σχοινιά, ο ένας ακολουθεί τον άλλο, τρέχουν, χορεύουν, σατιρίζουν, 

χειρονομούν, δημιουργώντας με τους ήχους και τις κραυγές τους ατμόσφαιρα 

έκστασης και μέθης. 

Στο νομό Ρεθύμνου αναβιώνει ακόμη και το έθιμο της «Αρπαγής της νύφης». 

Γαμπρός και νύφη, είναι μεταμφιεσμένοι άντρες, κρατούν μαζί τους μία 

κούκλα -μωρό, με ζωγραφισμένο ένα μουστάκι για να... μοιάζει στο γαμπρό. 

Μερικά ακόμη δρώμενα είναι το «Όργωμα και η Σπορά», η «Κηδεία της 

Αποκριάς» και η «Καμήλα» φτιαγμένη από κρανίο ζώου και δύο ανθρώπους 

που τρέχουν σκυφτοί μέσα σε μεγάλα υφαντά υφάσματα, δημιουργώντας ένα 

αλλόκοτο τετράποδο, το οποίο οι υπόλοιποι μάταια προσπαθούν να 

τιθασεύσουν. 

Σιβιανή μάσκα  
 

Νότια του Νομού Ηρακλείου, στο χωριό Σίβα, η παραδοσιακή μάσκα του 

χωριού είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές του Ελληνικού και του ευρύτερου 

μεσογειακού χώρου και από ότι πιστεύεται ήταν και μοναδική. 

Μέχρι και την δεκαετία του 1960, ήταν πολύ στα «φόρτε» της η Σιβιανή 

μάσκα. Γίνονταν με τη ρίζα του φυτού Αγαύη, του φυτού Αθάνατος όπως 

συνηθίζει να ονομάζεται στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο φυτό παλιότερα 

χρησιμοποιούνταν για να φτιάξουν και σκοινιά. Φυτό που βρίσκεται σε 

αφθονία στη περιοχή της Μεσαράς εξαιτίας των καλών κλιματολογικών 

συνθηκών. 

Λίγες μέρες πριν τις Απόκριες, ξερίζωναν το φυτό και με μία αριστοτεχνική 

διαδικασία έφτιαχναν τη μάσκα. Ζωγράφισαν άσπρα δόντια για να διακρίνεται 

η μάσκα τη νύχτα. Ομάδες 5-6 ατόμων φορώντας τη μάσκα κάνουν βόλτες 

στο χωριό και επισκέπτονται διάφορα σπίτια του χωριού. 

 

 
Γάμος 
Στη Γέργερη, ένα ζευγάρι όσο πιο άσχετο και αταίριαστο μεταξύ του, 

μεταμφιέζεται ως νύφη και γαμπρός και κάνουν το γύρο του χωριού. 
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Η  καμήλα 
 

«Τέσσερα τεμάχια σανίδων έχουν καρφωθεί έτσι ώστε να είναι 

ευθυγραμμισμένο παραλληλεπίπεδο, η περιφέρεια δηλαδή της καμήλας. Ο 

σκελετός καλύπτεται μετά με κουβέρτες χρώματος σταχτί και μέσα στην 

κατασκευή μπαίνουν δυο ντελικανίδες και της δίνουν «ζωή»…»…. Περιγραφή 

του εθίμου από εφημερίδα της εποχής εκείνης. 

 

    

Κύπρος 
 

Οι Αποκριές στην Κύπρο λέγονται «Σήκωσες της Κρεατινής» (φράση η οποία 

δηλώνει ότι τα φαγητά που σερβίρονται στο τραπέζι είναι κρέατα) όπου 

διαρκούν μία εβδομάδα, μέχρι και την επόμενη Κυριακή τις «Σήκωσες της 

Τυρινής». Πριν από την Κυριακή της Απόκρεω έχουμε την «Τσικνοπέφτη», 

γιατί αναδίδεται από τις καπνοδόχους των σπιτιών η τσίκνα από τα κρέατα 

που ψήνονται. Το Σάββατο που ακολουθεί λέγεται πρώτο Ψυχοσάββατο. 

Ψυχοσάββατο, γιατί είναι αφιερωμένο στις ψυχές των νεκρών και πρώτο γιατί 

προηγείται από το δεύτερο και το τρίτο, τα οποία είναι αφιερωμένα στους 

ιερείς και στους σκοτωμένους αντίστοιχα. Κατά τους εσπερινούς συνηθίζεται 

να παίρνουν στην εκκλησία κόλλυβα «ζια να μακαριστούν οι πεθαμένοι». Την 

πρώτη Σήκωση συνηθίζουν να κάνουν ψητό, μακαρόνια με βραστό κοτόπουλο, 

αρνιά κ.τ.λ. Μετά από το ξεφάντωμα της πρώτης Σήκωσης «σηκώνεται» το 

κρέας από το τραπέζι και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της Καθαρής 

Δευτέρας, η νηστεία της Σαρακοστής ή του Σαρανταημέρου, που τελειώνει τα 

μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου με το άκουσμα του «Καλού Λόγου». 

 

 

Έθιμα της περιοχής Μόρφου  
 

Στην περιοχή της Μόρφου την ημέρα της Τσικνοπέμπτης έλεγαν ότι «τζι’ οι 

σιύλοι εν χορτασμένοι». Σε μερικά χωριά (Αστρομερίτης) έπρεπε να φάνε 

ξινόγαλα (γιαούρτι) για να «μη μαυρίσουν». Στον εσπερινό της Κυριακής προς 

την Δευτέρα της Τυροφάγου σε μερικά χωριά (Ζώδια και Περιστερώνα) 

γινόταν το «Καλόν Στάδιον», δηλαδή να περάσουν καλά το στάδιο των 

Νηστειών. Κατά τη νύχτα οι φιλικές οικογένειες μαζεύονταν στο σπίτι του 

πλουσιότερου ή του πιο αξιοσέβαστου μέλους τους για την καθιερωμένη τους 

διασκέδαση. Οι πλούσιες νοικοκυρές είχαν τραπεζομάντιλα μήκους περίπου 

8-10 μέτρων και κάθονταν πάνω σε ψάθες 30-40 άτομα. 
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Έθιμα της περιοχής Κυθρέας  
Στην Κυθρέα έστηναν σούσες( παιχνίδι που το έπαιζαν ανύπαντρες γυναίκες 

κάτι σαν το λίμπο το ραβδί, αλλά με σκοινί), στο ύπαιθρο, συνήθως πάνω στα 

δέντρα. Οι σούσες κρεμάζονταν τις Σήκωσες της Τυρινής. Την Κυριακή της 

Τυρινής όλες οι νοικοκυρές ξυπνούσαν από τα χαράματα και ετοίμαζαν τις 

φορεσιές με τις οποίες θα μασκαρεύονταν το βράδυ. Αλλού όμως, όπως σε 

μερικά χωριά της Μεσαορίας, οι μασκαράδες τολμούσαν και κυκλοφορούσαν 

με το φως της ημέρας, ανταλλάσσοντας πειράγματα με τον κόσμο. Οι γυναίκες 

του σπιτιού είχαν όλη την ευθύνη για την ετοιμασία των τόσο νόστιμων 

σπιτίσιων φαγητών, γαλακτερών και ζυμαρικών, αφού το κρέας είχε σηκωθεί 

από το τραπέζι την προηγούμενη Κυριακή των Απόκρεω. 

 

Έθιμα της περιοχής Μεσαορίας  
Εκτός από τα φαγητά στο τραπέζι της Σήκωσης υπήρχαν και τα απαραίτητα 

γλυκίσματα. Συνηθισμένα γλυκίσματα ήταν το «κατείφιν», οι «πισσιή(δ)ες» 

και οι « πίττες της σάτζιης». Βασιλιάς όμως όλων τον γλυκισμάτων ήταν η 

«τσιππόπιττα», που γίνονταν με την « τσίππαν του γαλάτου» των προβάτων, 

που το συνήθιζαν κυρίως στα χωριά της Μεσαορίας. 

 

   

Τσικνοπέμπτη 
Το βράδυ της Τσικνοπέμπτης μαζεύονταν όλοι στα σπίτια συγγενών και φίλων 

και διασκέδαζαν. Την ημέρα αυτή κάθε οικογένεια έπαιρνε μαζί της τα δικά 

της φαγητά τα οποία μοιράζονταν με τους άλλους συνδαιτυμόνες. Ο 

οικοδεσπότης, που κάθονταν πάντα στην άκρη του τραπεζιού, καλωσόριζε 

τους παρευρισκόμενους και εύχονταν σε όλους το γνωστό « Καλήν Σήκωσην 

τζιαι καλόν Πάσκαν να φτάσουμεν». Το κέρασμα του κρασιού γινόνταν πάντα 

από τον οικοδεσπότη. Σε κάθε γέμισμα του ποτηριού οι παρευρισκόμενοι, 

συνήθως απαντούσαν με το « είβαν τζιαι καλές βροσιές», ή «σ’ υγείαν των 

νοικοκυτζυραίων» 

 

 

Μάσκες 
Τα παλιά χρόνια οι μεταμφιεσμένοι μαύριζαν το πρόσωπο με καρβουνιασμένο 

σιτάρι ή με καπνιά που έπαιρναν από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Επίσης 

έβαζαν προβειά ζώου, για να μην τους αναγνωρίσουν. Μάσκες γίνονταν 

συνήθως άντρες που συνήθιζαν να ντύνονται γυναίκες φορώντας 

παραδοσιακές γυναικείες ενδυμασίες. Οι γυναίκες σπάνια μεταμφιέζονται και 

όταν το έκαναν ντύνονταν, συνήθως, με ανδρικές ενδυμασίες για να μην τις 

γνωρίσουν. 
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Οματιά 
Την δεύτερη μέρα των Απόκρεω ετοίμαζαν την «οματιά». Έπαιρναν τα 

χοντρά έντερα σε μήκος 60-80 εκατοστών και τα έπλεναν καλά. Τα γέμιζαν 

με : 

 Μισοστουμπισμένο και μισοβρασμένο σιτάρι 

 Σταφίδες 

 Πορτοκαλόφλουδες 

 Μυρωδικά 

 Μπαχαρικά  

Τα έβαζαν σε «τέψια» (ταψιά) με λίπος από την μαδημένη σγόρτσα (κοιλιά) 

και την έψηναν στον φούρνο. 

  

Καρναβάλι Λεμεσού 
Στην Κύπρο καρναβαλίστικες εκδηλώσεις γίνονται σχεδόν παντού, όμως η 

πόλη της Λεμεσού είναι εκείνη που κρατά τα σκήπτρα των εορταστικών 

εκδηλώσεων. Η διοργάνωση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού ανάγεται στον 19ο 

αιώνα. Ξεκίνησε ως αυθόρμητη εκδήλωση και αργότερα, όταν καθιερώθηκε, 

διοργανώνονταν από ειδική επιτροπή ενώ κατά τα τελευταία χρόνια 

χρηματοδοτείται από τον δήμο της πόλης. Βέβαια, ο τρόπος που γιορτάζεται 

σήμερα το καρναβάλι της Λεμεσού διαφέρει πολύ από τον τρόπο που τον 

γιόρταζαν οι Λεμεσιανοί των περασμένων δεκαετιών. Στα χρόνια εκείνα όλοι 

συμμετείχαν στα γλέντια, στις μεταμφιέσεις, στους χωρούς και στην γενική 

χαρά που εκδηλώνονταν σε όλη την πόλη. Σήμερα με την τεράστια ανάπτυξη 

της πόλης και τις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκεςπου έχουν 

επικρατήσει, η μορφή των εορταστικών εκδηλώσεων άλλαξε σημαντικά και 

μετατράπηκε περισσότερο σ’ ένα λαϊκό θέαμα όπου οι περισσότεροι βλέπουν 

παρά συμμετέχουν ενεργιτικά σε όλη την εκδήλωση. 
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Halloween 
Γιορτάζεται την παραμονή της εορτής των Αγίων Πάντων, δηλαδή στις 31 

Οκτωβρίου. Είναι μια γιορτή που μοιάζει με τις δικές μας απόκριες με 

θεματολογία θρίλερ. Συνδυάζει χριστιανικά και παγανιστικά στοιχεία, η οποία 

εορτάζεται με μάγισσες και δράκουλες. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένες δυτικές 

εκκλησίες δεν αποδέχονται το Χάλοουϊν, την ίδια στιγμή που το γιορτάζουν 

Κέλτες Νεοπαγανιστές.  

 

 

Ονομασία (Προέλευση) 
Η ημέρα των Αγίων Πάντων γιορτάζεται από την δυτική εκκλησία κάθε 1η 

Νοεμβρίου. Στα σύγχρονα αγγλικά λέγεται All Saints’ Day, ενώ στην αγγλική 

καθαρεύουσα λέγεται All Hallows  ή Hallowmas. Από το 1556 αρχίζει να 

συναντάται το Halloween ως ονομασία, εξαιτίας κυρίως των Σκωτσέζων ως 

ιδιόμορφη προφορά του All Hallows Even, δηλαδή το βράδυ πριν την ημέρα 

των Αγίων Πάντων. 

 

 

Ρίζες 
Οι παγανιστικές ρίζες της βρίσκονται κατά μία θεωρία στις γιορτές προς 

τιμήν της Πομόνα, της ρωμαϊκής θεάς των φρούτων και των καρπών, ή κατά 

μια άλλη στην Παρεντάλια, τη γιορτή των νεκρών. Από τον 8ο αιώνα μ.Χ 

συνδέεται άμεσα με την αρχαία κέλτικη γιορτή Σάουιν, που σηματοδοτεί το 

τέλος της καλοκαιρίας και την έναρξη των προετοιμασιών για την έλευση της 

βαρυχειμωνιάς. Όλες αυτές οι εορτές, έπαιρναν μέρος την παραμονή των 

Άγιων Πάντων. Κατά τον Μεσαίωνα όλες οι γιορτές αυτές απορρίφθηκαν από 

τις διάφορες θρησκείες και πολιτισμούς. Ως αποτέλεσμα υπήρξε η δημιουργία 

ενός καινούριου εθίμου, που πρωτοεμφανίστηκε στην Σκότια και την 

Ιρλανδία, με τους Άγγλους Προτεστάντες να μην το προτιμούν. Το 

μεταναστευτικό κύμα των Σκωτσέζων και Ιρλανδών προς την Βόρεια 

Αμερική τον 19ο αιώνα, μετέφεραν εκεί αυτό το έθιμο. Έτσι τα γογγύλια 

μετατράπηκαν σε κολοκύθες, στα ευρύτερα γνωστά φαναράκια που 

συμβολίζουν τις ψυχές στο καθαρτήριο. 

 

Trick or treat 
Το θέμα των ψυχών είναι αυτό που έχει προδώσει τον «τρομακτικό» 

χαρακτήρα στο χάλοουϊν. Τα μικρά παιδιά ντυμένα μάγισσες, ζόμπι , σκελετοί 

κ.τλ πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, ρωτώντας «κέρασμα ή ξεγέλασμα ( 

φάρσα)?»(Trick or treat). Η συνήθεια αυτή ξεκίνησε στον Μεσαίωνα, όταν οι 

φτωχοί, ανήμερα του Χάλοουϊν (1η Νοεμβρίου), χτυπούσαν την πόρτα σε 
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γειτονικά σπίτια και έλεγαν ευχές για την Ημέρα των Ψυχών, με αντάλλαγμα 

φαγητό. Τα μήλα και οι κολοκύθες είναι πρωταγωνιστές των εδεσμάτων της 

γιορτής. Είναι άλλωστε η εποχή της συγκομιδής τους. Καραμελωμένα μήλα, 

κολοκυθόπιτες, ψωμί από κολοκύθα, αλλα και καραμελωμένο ποπ κορν είναι 

στο μενού. Στην Ιρλανδία, ειδοκότερα, αρέσκονται στο να φτιάχνουν ένα 

είδος σταφιδόψωμου. Στην Αγγλία φτιάχνουν Bonfire toffee, αλλά και soul 

cakes, το κέϊκ των ψυχών.  

 

Τώρα το Χάλοουϊν 
Πιστεύεται ότι οι ψυχές των ανθρώπων που πέθαιναν κατά την διάρκεια του 

έτους, ψάχνουν να μπουν σε ένα σώμα για να κερδίσουν την αθανασία. Οι 

ζωντανοί από την πλευρά τους ντυμένοι με παράξενα κοστούμια και κάνοντας 

θόρυβο, προσπαθούν να φοβίσουν και να διώξουν τα πνεύματα. Οι 

χριστιανικές οργανώσεις αντιδρούν, θεωρώντας ότι το έθιμο έχει 

ειδωλολατρικές ρίζες και σατανιστική χροιά. Το Βατικανό το εκλαμβάνει σαν 

ένα παιδικό παιχνίδι και γι’ αυτό το συγχωρεί. 

 

   

Επίλογος 
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω έθιμα των διάφορων χωρών της Ευρώπης, 

Αμερικής και Ασίας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι  οι Απόκριες 

γιορτάζονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μόνο οι Καθολικοί και οι 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν τις απόκριες, ενώ στην προτεσταντική 

βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχουν. Σύλλογοι και οργανώσεις προετοιμάζονται όλο 

το χρόνο για αυτές τις ημέρες. 

 

 

Πηγές 

 www.sansimera.gr( Halloween) 

 perierga.blogspot.com (Haloween 

 www.paidika.gr (Κύπρος) 

 kritikiparadosi.gr (Κρήτη) 

 Διάφορες εργασίες σε PDF ( Κυκλάδες, Πελοπόννησος, Κύπρος) 

 http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=129537

#sthash.IfVt4wzX.dpuf  ( Πάτρα, Αίγιο) 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.sansimera.gr/
http://www.paidika.gr/
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=129537#sthash.IfVt4wzX.dpuf
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=129537#sthash.IfVt4wzX.dpuf
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

 
Ο όρος Πάσχα προέρχεται από το αραμαικό πασ’ά και το 
εβραικό πέσαχ. Κάποιοι μελετητές έχουν προτείνει ως 
προέλευση του εβραικού όρου ξένη ετυμολογία, όπως η 
ασσυριακή πασαχού (πραύνω) ή αιγυπτιακή πασ’ (ανάμνηση) ή 
πεσάχ (πλήγμα). 
 
ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΣΧΑ  
 

Το Πάσχα αποτελεί την σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή σε πολλές χώρες 

του κόσμου, μεταξύ των οποίων είναι και η Ιταλία. Αν και στην Ιταλία 

επικρατεί ο καθολικισμός οι τοπικές παραδόσεις έχουν δεχθεί πολλές 

επιρροές από την Ελλάδα.  

 

Οι εορτασίες της Μεγάλης Εβδομάδας ξεκινούν από τη Μεγάλη Τετάρτη, 

όπου οι κάτοικοι κυρίως των χωριών αναπαριστούν το δρόμο του Χριστού 

προς το Γολγοθά. Ένας άνθρωπος φορτωνόταν το σταυρό, άλλοι έκαναν τους 

στρατιώτες που τον χτυπούσαν και τον περιγελούσαν, άλλοι τους ευγενείς 

που τον συμπονούσαν κάνοντας έτσι ζωντανό το μαρτύριο του Χριστού στις 

ψυχές των Χριστιανών. Πολλοί είναι οι πιστοί, που θέλοντας να συμμεριστούν 

το μαρτύριο αυτό, ακολουθούν την πομπή πεσμένοι στα γόνατα ή φορώντας 

αλυσίδες στα πόδια. 
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Οι γυναίκες τη μέρα αυτή συνηθίζουν να φτιάχνουν τις Πασχαλιάτικες 

κουλούρες, το αρχαίο «κουλούριον», τα «κουράτσια», που είναι μικρά 

κουλουράκια πλεγμένα γύρω από ένα αυγό, όπως και τις «κουντούρες» ή 

«αυγούντες». Οι κουλούρες συμβολίζουν την γονιμότητα όπως και τα αυγά, 

που πρέπει να είναι μονά, καθώς οι μονοί αριθμοί θεωρούνται γούρι. Την πιο 

καλοφτιαγμένη αυγούντα, τη χαρίζουν στην πεθερά και τη στολίζουν με τόσα 

αυγά, όσα είναι και τα παιδιά, τα εγγόνια και οι νύφες που αυτή έχει. Τα 

παλαιότερα χρόνια έβαφαν τα αυγά κόκκινα, τα τελευταία χρόνια όμως το 

έθιμο αυτό έχει αρχίσει να εκλείπει και τα κόκκινα αυγά αντικαθίστανται από 

άσπρα ή ανοιχτά κόκκινα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τη Μεγάλη Πέμπτη ακολουθεί ο στολισμός του επιταφίου. Αν και συνηθίζεται 

να τον στολίζουν με λουλούδια, σε πολλές περιοχές της Νότιας Ιταλίας τον 

στολίζουν με φώτα και με δοχεία γεμάτα από νεόφυτους σπόρους 

δημητριακών, όπως σιτάρι, ρεβίθια και κόλλυβα, πράξη που συμβολίζει τη 

ζωή και την αναγέννηση. Με την πάροδο των χρόνων, επικράτησε η αντίληψη 

πως εάν οι σπόροι ανθίσουν και παραμείνουν γεροί, όλη η οικογένεια 

θεωρείται τυχερή και θα έχει υγεία. Αντίθετα, αν οι σπόροι δεν ανθίσουν ή τα 

βλαστάρια μαραθούν και κιτρινίσουν είναι σημάδι δυστυχίας για τα μέλη της 

οικογενείας. Στην κάτω Ιταλία, οι άνθρωποι, διατηρώντας της ελληνικές 

ρίζες τους, κατά τη διάρκεια του στολισμού του επιταφίου ψέλνουν στα 

ελληνικά τον παρακάτω ύμνο:    
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Βρέση ε μάνα πονημένη, στο Σταυρό ετσηκωμένη            
απού κρέμαζε ο παιντί, τη φσυχή τη μαραμένη                
πρική τόσο τσε καμμένη, τη τραπάνιζε ο σπασί                  
Πόσου πόνου τσε φωτία,  
ήγκουε έ μάνα ες τη καρντία γιο παιντάτσι μανεχό,  
πόσα ντάμια έ σβεντουράτα        
πήρτε ρίφτοντα ες τη στράντα, ρις κάου ες το Σταυρό...   
 

Που σημαίνει:  

Στεκόταν η μάνα πονεμένη, αγκαλιάζοντας το σταυρό, που κρεμόταν το παιδί, 
την ψυχή της δυστυχισμένης  
Πικραμένη και δοκιμασμένη την διαπέρναγε το σπαθί  
Πόσους πόνους και πίκρα ένιωθε η μάνα στην καρδιά 
Για το μοναχογιό πόσα δάκρυα η δυστυχισμένη  
Έφευγε ρίχνοντας στο δρόμο ως κάτω από το Σταυρό…            
 

Ακόμα τη μέρα αυτή, οι άνθρωποι πλένουν και καθαρίζουν όλους τους τάφους 

από τα αγριόχορτα και τον στολίζουν με κεριά, λουλούδια και κόλλυβα 

τιμώντας έτσι τη θλίψη της θεάς Δήμητρας, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν τη 

χαρά τους για την επάνοδο της Περσεφόνης από τον κάτω κόσμο στη γη. 

Τέλος, παλαιότερα, λάμβανε χώρα και το έθιμο της αναπαράστασης του 

νιπτήρος, κατά την οποία ο Εφημέριος του κάθε χωριού έπλενε τα πόδια 

δώδεκα φτωχών ανθρώπων, ντυμένων με λευκά ιμάτια, τα σφούγγιζε και τα 

φιλούσε σε ένδειξη αγάπης και ταπεινοφροσύνης της χριστιανοσύνης.  
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Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, μετά την εκκλησία, οι άνθρωποι ανάβουν 

φωτιές από κάρβουνα, ή ανθρακιές όπως τις λένε, έξω από τα σπίτια τους ή 

στις πλατείες και θερμαίνονται, σε ανάμνηση των μαθητών, που θερμαίνονταν 

στην ανθρακιά μακριά από τα μαρτύρια του Χριστού, από φόβο για τους 

Ιουδαίους. 

Η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί μέρα μεγάλης γιορτής στο θρησκευτικό 

εορτολόγιο. Οι καμπάνες καλούν τους πιστούς στην εκκλησία, όπου μετά τη 

λειτουργία τσουγκρίζουν τα αυγά που είχαν πάρει μαζί τους. Στην κάτω 

Ιταλία, χαρακτηριστική φράση αποτελούν και τα «Χριστός ανέστη» και «είναι 

αλήα», που αντιστοιχεί με την ελληνική φράση «αληθώς ανέστη». Το μεσημέρι 

όλη η οικογένεια μαζεύεται στο σπίτι του πατέρα ή του μεγαλύτερου αδερφού 

για να ψήσει αίγα στα κλήματα ή στη σούβλα, ενώ το απόγευμα ακολουθεί 

μεγάλο γλέντι. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έθιμο για τους αρραβωνιασμένους. Ο 

καθένας προσφέρει στον άλλο μια κουλούρα και εκφράζει τα συναισθήματά 

του προς αυτόν με βάσει τα ον αριθμό των αυγών με τα οποία την έχει 

στολίσει. Τα έξι αυγά σημαίνουν « είμαι κοντά σου», τα εφτά αυγά σημαίνουν 

«κάθισε κοντά μου», τα οχτώ αυγά σημαίνουν «να ‘σαι ανθηρή σαν τη μέντα 

στον κήπο» και άλλα.  

 

Η δεύτερη μέρα του Πάσχα είναι αφιερωμένη στην Παναγία, ο κόσμος δεν 

επιδίδεται σε γιορτές, ενώ στην Νότια Ιταλία πηγαίνει στα μοναστήρια, 

τραγουδώντας τον εξής ύμνο: 

    

Στην Πατρούνα της Γκρετσία πάου με ποντύ ακρίβεια      
χωρίτζονται μα κομπανία να πάου στην Πατρούνα ισμία  
Οι Γκανιτσανέζοι στες οσσία πάου πάου όλοι ισμία                 
Που σημαίνει:  

Στην Παναγία της Ελλάδας πάνε με πολλή πίστη 
Φεύγουν με συντροφιά να πάνε στην Παναγιά μαζί 
Οι Γκαλλιτσανέζοι στα βουνά πάνε, πάνε όλοι μαζί. 
 

Τέλος, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Ιταλίας είναι αυτό του 

Scoppio del Carro, στη Φλωρεντία την Κυριακή του Πάσχα, κατά το οποίο 

ανατινάσσεται μια άμαξα. Όταν η άμαξα φτάνει μπροστά στο Duomo της 

Φλωρεντίας, ο επίσκοπος, υπό την ψαλμωδία του ύμνου Gloria, ανάβει με το 

Άγιο Φως μια ρουκέτα σε σχήμα περιστεριού, που ξεκινάει από την Αγία 

Τράπεζα και καταλήγει στην άμαξα που είναι γεμάτη με πυροτεχνήματα.  
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Γαλλικό Πάσχα 
 

Το Πάσχα στη Γαλλία εορτάζεται σχεδόν όπως στην Αμερική με πολλές 

θρησκευτικές τελετές για τον εορτασμό της αναγέννησης του Ιησού, ενώ τα 

έθιμα της κουλτούρας τους σχετίζονται με λαγούς, σοκολάτες και αυγά. Η 

επικρατέστερη θρησκεία στη Γαλλία είναι η ρωμαιοκαθολική (περίπου το 90% 

του πληθυσμού). Δεν υπάρχει πόλη ή χωριό που να μην έχει εκκλησία. 

Πολλές από αυτές χρονολογούνται από το δωδέκατο αιώνα και πριν. Οι 

περισσότερες εκκλησίες έχουν μία καμπάνα, την οποία χτυπούν χαρούμενα 

όλο το χρόνο, επισημαίνοντας ποικίλες εκδηλώσεις και το πέρασμα του 

χρόνου. Την Πέμπτη πριν από τη Μεγάλη Παρασκευή όλες οι καμπάνες στη 

Γαλλία σταματούν να χτυπούν ως αναγνώριση του θανάτου του Ιησού. Για 

πλάκα,οι μεγαλύτεροι λένε στα παιδιά πως οι χτύποι της καμπάνας πέταξαν 

στη Ρώμη για να δουν τον Πάπα. Το πρωί του Πάσχα οι καμπάνες χτυπούν 

και πάλι για τον εορτασμό της ανάστασης, δηλώνοντας ότι ο Ιησούς είναι και 

πάλι ζωντανός. Σε κάποια χωριά, οι άνθρωποι φιλιούνται και αγκαλιάζονται 

όταν ακούν τις καμπάνες να χτυπούν. Το πρωί του Πάσχα είναι μια 

χαρούμενη φάση για τα παιδιά, τα οποία ξυπνούν και ψάχνουν για πολύχρωμα 

διακοσμημένα πασχαλινά αυγά που είναι κρυμμένα στους κήπους, στα σπίτια 

τους και στις παιδικές χαρές. Οι γονείς λένε στα παιδιά τους πως τα αυγά 

ήρθαν από τη Ρώμη (όπου είχαν πάει οι χτύποι από τις καμπάνες) και πως 

όταν οι χτύποι γύρισαν έφεραν μαζί τους τα αυγά. Σε κάποια μέρη της 

Γαλλίας τα παιδιά ψάχνουν να βρουν μικρά άρματα γεμάτα αυγά, τα οποία 
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έσυραν λευκά άλογα. Σε αντίθεση με τους Αμερικάνους, οι Γάλλοι απονέμουν 

στις διακοπές του Πάσχα μια επιπλέον ημέρα διακοπών. Όλοι αποκτούν ένα 

τριήμερο Σαββατοκύριακο, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν για να περάσουν 

μαζί με την οικογένειά τους. Σχολεία και πανεπιστήμια τείνουν να 

τοποθετήσουν τις δεύτερες ανοιξιάτικες διακοπές τους (δύο εβδομάδες για 

καθεμία από αυτές) γύρω από την περίοδο του Πάσχα. Το Πάσχα επίσης 

σηματοδοτεί την αρχή της «high» season για τους τουρίστες και οι τιμές των 

ξενοδοχείων αυξάνονται αναλόγως. Μια σειρά διακοπών συνεχίζεται μέχρι το 

Μάιο, έχοντας τρεις φορές τριήμερα Σαββατοκύριακα αυτό το μήνα. 

Ως συνήθως, οι Γάλλοι υπερηφανεύονται για το φαγητό τους, ενώ η μαγειρική 

και η ζαχαροπλαστική αποτελούν γι’ αυτούς ιδιαίτερα ευχάριστες διαδικασίες. 

Δεν υπάρχει χωριό που να μην έχει τουλάχιστον ένα ή περισσότερα 

ζαχαροπλαστεία. Δίνεται μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και η χρόνια 

εξάσκηση οδηγεί στο να φαίνονται τα σοκολατένια αυγά σαν έργα τέχνης και 

όχι τόσο σαν φαγώσιμα. Είναι στ’ αλήθεια πανέμορφα και πολλοί άνθρωποι 

απολαμβάνουν να κοιτάζουν τις βιτρίνες ζαχαροπλαστείων σαν να είναι 

μουσεία ή εκθέσεις τέχνης. 

 

«Poisson d’ Avril» 
Όλοι γνωρίζουν για τους σοκολατένιους λαγούς στην Αμερική, γνωρίζατε 

όμως τη Γαλλική ευχαρίστηση στο σοκολατένιο ψάρι; Παρόλο που δε 

σχετίζονται ακριβώς με το Πάσχα, τα poisson d’ Avril απολαμβάνονται σε 

όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου. Αυτοί οι ιχθυώδεις μικροί φίλοι 

αρχίζουν να εμφανίζονται στα μαγαζιά την πρώτη ημέρα του Απριλίου, όταν 

τα παιδιά χρησιμοποιούν έντυπες μορφές για να κάνουν ένα κόλπο παρόμοιο 

με αυτό της πρωταπριλιάς. Το «κόλπο» αυτό είναι να κολλήσεις ένα χάρτινο 

ψάρι στην πλάτη όσο το δυνατόν περισσότερων ενηλίκων και να τρέξεις 

έπειτα φωνάζοντας «Poisson d’ Avril». Η παράδοση αυτή ξεκίνησε αρκετούς 

αιώνες πριν. Κάποιοι λένε πως αναπτύχθηκε από ένα ανόητο κόλπο με ψάρια, 

κατά το οποίο ένα άτομο έστελνε ένα άλλο στην αγορά να αγοράσει ψάρια του 

γλυκού νερού όταν δεν ήταν η εποχή τους, χωρίς όμως το δεύτερο άτομο να 

το γνωρίζει αυτό. Στη γαλλική κουλτούρα το φαγητό ακολουθεί την εποχή, 

ενώ ακόμη και τα παιδιά γνωρίζουν πότε να αγοράσουν στρείδια –και πότε 

όχι! 
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Πάσχα στην Κύπρο, στην Γερμανία, στην Αγγλία και 
στην Αμερική! 
 

Κύπρος: 
 

Το Πάσχα στην Κύπρο λέγεται «Πάσκαν». Πάσχα ονομάζονται στην Κύπρο οι 

εορτές των Χριστουγέννων και της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου, επειδή 

προηγούνται οι νηστείες. Η πιο συνήθης ευχή είναι «Καλό Πάσκαν να 

φθάσωμεν».  

 

Οι προετοιμασίες για το Πάσχα ξεκινούν από την αρχή της Μεγάλης 

Εβδομάδας, ακόμα και από το Σάββατο του Λαζάρου. Μικρά παιδιά γυρίζουν –

σήμερα γίνεται σε ελάχιστα χωρία- από σπίτι σε σπίτι για να πουν τον 

«Λάζαρο»: 

 

  « Άρχοντες καλημέρα σας  
     καλήν γιορτήν απάνω σας 
     ήλθαν τα Βάγια ήλθασιν 
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     και του Λαζάρου έγερσις  
     τα άγια πάθη του Χριστού  
     αξίως προσκυνήσομεν 
     και την λαμπράν ανάστασιν  
     καλώς να την εφθάσωμεν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα άλλο τραγούδι του Λάζαρου, τα κόκκινα αυγά και το έθιμο του 

τσουγκρίσματος των αυγών είναι το επόμενο 

« Ο Λάζαρος ο δίμητος 
ο κοτσιηνοπεθύμητος 
ακούσαν τον οι όρνιθες  
τζι εκάτσαν να γεννήσουν, 
αυκά να κοτσιηνίσουν 
το Πάσκαν να φατσιήσουν». 
 

Το κατ’ εξοχήν πασχαλινό κυπριακό έδεσμα είναι οι «φλαούνες». Η λέξη 

προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό παλάθη-flado, “flaon”, φλαούνα (η 

παλάθη ήταν παρασκεύασμα με ξηρά φρούτα). Από την παραμονή ετοιμάζεται 

η γέμιση «ο Φούκος», από τριμμένο ειδικό τυρί (τυρί φλαούνας και χαλούμι), 

προζύμι, πολλά αυγά (δώδεκα περίπου), σταφίδες και διάφορα μυρωδικά, 

όπως μέχλεπι, μαστίχα, δυόσμο και κανέλα. Για κάθε φλαούνα, ορισμένη 

ποσότητα γέμισης τοποθετείται σε φύλο ζύμης, ανοιγμένο σε μικρή πίττα, που 

διπλώνεται στα πλευρά σε τετράγωνο, τρίγωνο ή στρογγυλό σχήμα. Οι 

«φλαούνες» αλείφονται με αυγό και σουσάμι, και ψήνονται στον φούρνο. 

Τρώγονται μετά την ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο. 
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Κυριακή των Βαΐων 
 

Η επόμενη μέρα είναι η Κυριακή των Βαΐων ή της Ελιάς όπως τη λένε στην 

Κύπρο. Οι χριστιανοί παίρνουν στις εκκλησίες κλαδιά ελιάς. Τ’αφήνουν εκεί 

ως τη γιορτή της Ανάληψης για ν’αγιαστούν. Τότε τα παίρνουν στο σπίτι, 

κόβουν τα φύλλα, τα φυλάνε σ’ένα σακούλι και καπνίζουν μ’αυτά όλο το χρόνο.  

Την Κυριακή των Βαΐων πολλοί άνθρωποι φτιάχνουν ένα σταυρό με δυο φύλλα 

ελιάς ή ένα κλαδί φοινικιάς. Το σταυρό αυτό το βάζουν στο πέτο τους ή στην 

εξώπορτα του σπιτιού τους. Η ελιά και η φοινικιά θυμίζουν τη θριαμβευτική 

είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, όπου οι άνθρωποι τον υποδέχτηκαν 

κρατώντας κλαδιά ελιάς και φοινικιάς. Την ημέρα αυτή πολλές οικογένειες 

τρώνε ψάρια. 

 

Οι σιδηρουργοί δεν εργάζονται την Μεγάλη Πέμπτη για να συγχωρεθούν οι 

αμαρτίες τους, διότι ο Πιλάτος τους ζήτησε τρία καρφιά για την σταύρωση 

του Χριστού και αυτοί έκαναν περισσότερα. Σύμφωνα με το ίδιο έθιμο την 

Μεγάλη Πέμπτη στις εικόνες των εκκλησιών κρεμούν μαύρα καλύμματα και 

το βράδυ γίνεται αναπαράσταση της Σταύρωσης. Ο ιερέας συνοδευόμενος 

από τους ψάλτες περιφέρει τον Σταυρωμένο και τον τοποθετεί στο κέντρο 

του ναού. Οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν σε διάφορες εκκλησίες έβαζαν 

κάτω από το αναλόγιο φιάλες με νερό για να αγιαστεί την ώρα που ο Παπάς 

διάβαζε τα δώδεκα ευαγγέλια. Το νερό αυτό χρησίμευε για αγιασμό και για το 

προζύμι των πασχαλινών άρτων. Το προζύμι αυτό το χρησιμοποιούσαν για 

ζύμωμα όλο τον χρόνο, και αν χρειάζονταν να δανειστεί από αυτό άλλη 

οικογένεια, δεν έπρεπε να το δει ούτε ξένος ούτε ο ήλιος!  

 

Τη Μεγάλη Παρασκευή λόγω του «όξους» που έδωσαν στον Χριστό, όταν 

είπε «Διψώ» πάνω στον σταυρό, συνηθίζουν να μαγειρεύουν φακές με ξύδι.  

Η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη πένθος. Σταματούν οι διασκεδάσεις και τα 

γλέντια. Αρχίζουν τα Πάθη. Οι χριστιανοί πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία. Οι 

νοικοκυρές είναι πολυάσχολες. Τρέχουν απ’εδώ, τρέχουν απ’εκεί να 

καθαρίσουν τα σπίτια τους. 

 

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πάνε να παρακολουθήσουν την 

αποκαθήλωση και τα εγκώμια. Το στόλισμα του επιτάφιου με λουλούδια και 

γενικά όλη η τελετή θυμίζει την αρχαία γιορτή «Αδώνια». Γύρω στο μεσημέρι 

της Μεγάλης Παρασκευής ο επιτάφιος είναι κιόλας στολισμένος από άνθη. Τα 

λουλούδια του επιταφίου που τα μοιράζει ο παπάς στους πιστούς όταν τον 

προσκυνούν, φυλάγοντας για θυμίαμα για τους αρρώστους. Στον Καραβά της 

κατεχόμενης σήμερα Κερύνειας και στην Επταγωνία  της Λεμεσσού τα 

λουλούδια του επιταφίου δίδονταν στον μεταξοσκώληκα για να ευλογηθεί και 
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να κάμει πλούσιο μετάξι. Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών συνηθίζουν να 

παίρνουν στον επιτάφιο τα γνωστά αγριολούλουδα που μοιάζουν πολύ με την 

λεβάντα τις μυροφόρες. Και τις θεωρούν απαραίτητες για το στόλισμα του 

Επιταφίου, ίσως προς ανάμνηση των μυροφόρων, και για το γλυκό, λεπτό 

άρωμα τους. Πολύ βασικό αρωματικό φυτό της Κύπρου στο στόλισμα του 

Επιταφίου ήταν η μυρσίνη, η μερσινιά όπως τη λέει ο λαός, αποτελούσε τη 

βάση, τον κορμό του στολισμού πάνω στον οποίο στήριζαν τα υπόλοιπα 

λουλούδια. Το απόγευμα κυρίως στις πόλεις μικροί και μεγάλοι πηγαίνουν από 

τη μια εκκλησία στην άλλη για να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο και να δούνε σε 

ποια  εκκλησία είναι καλύτερα στολισμένος.  

 

Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί κατά την «Πρώτη Ανάσταση» , όταν ο ιερέας 

ψάλλει «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γη», σκορπίζοντας δάφνες στην  

εκκλησία , πέφτουν τα μαύρα καλύμματα από τις εικόνες ,και  το εκκλησίασμα 

χτύπα δυνατά τα στασίδια. Στη συνέχεια από νωρίς οι προετοιμασίες για την 

Ανάσταση. Πρώτο μέλημα το μάζεμα των ξύλων για το άναμμα της φωτιάς , 

«της Λαμπρατζιάς» στην αυλή της εκκλησίας. Κι εδώ υπάρχει συναγωνισμός 

για το ποιος θα φέρει το πιο μεγάλο ξύλο, «τον κούζαλο» γιατί η μεγάλη 

φωτιά πρέπει να διαρκέσει μέχρις πρωίας. Τα μεσάνυχτα με το « Δεύτε 

λάβετε φως, όλοι θα ανάψουν τις λαμπάδες από το άγιο φως και θα 

ακολουθήσει η λιτανεία γύρω από την εκκλησία. Ο ιερέας θα διαβάσει το 

ευαγγέλιο της Ανάστασης και με το «Χριστός Ανέστη». Μετά την λειτουργία ο 

κόσμος πάει στο σπίτι του και όλη η οικογένεια θα απολαύσει την ζεστή 

σούπα, την «αυγολέμονη» ή την μαγειρίτσα και την βραστή όρνιθα. Θα 

τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά και θα είναι νικητής όποιου το κόκκινο αυγό 

μένει γερό, μέχρι το τέλος. Το γερό αυγό ο νικητής θα το φυλάξει όλο τον 

χρόνο. Η φλαούνα έχει στο τραπέζι την τιμητική της θέση. Η Δεύτερη 

Ανάσταση (Εσπερινός της Αγάπης) θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής. Σε 

πολλούς ναούς, ιδίως στην αρχιεπισκοπή και στις μητροπόλεις, η ακολουθία 

γίνεται το πρωί και το ευαγγέλιο διαβάζεται σε διάφορες γλώσσες. Η 

ακολουθία αυτή δίνει την ευκαιρία της αδελφοσύνης και της συμφιλίωσης. Οι 

χωριανοί και οι ενορίτες ανταλλάσσουν ασπασμούς και το φιλί της αγάπης. 

 

Συνοδευτικά έθιμα του Εσπερινού είναι η λιτανεία των Εικόνων και ο χορός 

που αρχίζει τα τραγούδια και κάποτε τον σύρει ο ίδιος ο παπάς. Το απόγευμα 

της Κυριακής κλείνει συνήθως το κάψιμο του Ιούδα, έθιμο σχεδόν 

πανελλήνιο. Στην Κύπρο όμωςτα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας έφτιαχναν 

το είδωλο του Ιούδα, σατιρίζοντας τους ξένους και τον έντυναν σαν σύγχρονο 

της εποχής Άγγλο με το ημίψηλο καπέλο και το μπαστούνι. 
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Την Κυριακή του Πάσχα τρώνε ψητό αρνί και κρέας. Άλλα κυπριακά εδέσματα 

του Πάσχα είναι: 

1. Η Αυκωτή από ζυμάρι σχήμα θήκης με κόκκινα αυγά. 

2. Η Πασκιά, πασχαλινή πίττα με γέμιση. Οι «Πάσκιες», πήραν το 

όνομά τους από το Πάσχα. Η γέμιση τους αποτελείται από μικρά 

κομμμάτια τηγανισμένου κρέατος, αρνιού ή εριφιού, με κανέλα, 

πιπέρι και κρεμμύδια, ανακατεμένο «φούκο» (γέμιση) των « 

φλαούνων) 

3. Το πασχαλινό πουργούρι με κατσίκι. Πρόκειται για επιβίωση του 

πανάρχαιου χριστιανικού εθίμου των συμποσίων-αγαπών, σε χωρία 

της κυπριακής υπαίθρου. Στο χωριό Άγιος Δημήτριος την Κυριακή 

του Πάσχα οι κάτοικοι, αφού παρακολουθούσαν την λειτουργία της 

Ανάστασης και μεταλάμβαναν, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον 

μαζεύονταν όλοι στην αυλή της εκκλησίας όπου κάθονταν σε κοινό 

τραπέζι και διασκέδαζαν μέχρι αργά. 
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Γερμανία 
 

 

Στην Γερμανία είναι έθιμο τα παιδιά να ψάχνουν την Κυριακή του Πάσχα 

χρωματιστά αυγά που έκρυψε ο λαγός την προηγούμενη νύχτα στους κήπους. 

Το αυγό συμβολίζει την ζωή , ενώ ο λαγός την γονιμότητα που αυξάνεται σε 

μεγάλη ταχύτητα, ο οποίος ονομάζεται πασχαλινός λαγός. Αυτό το έθιμο 

προέρχεται από τον Μεσαίωνα, δηλαδή τότε η Μεγάλη Πέμπτη ήταν για τους 

γαιοκτήμονες η μέρα που ζητούσαν από τους ανθρώπους που 

χρησιμοποιούσαν τη γη τους, το ενοίκιο αρκετές φορές δίνονταν με ανταλλαγή 

είδους, όπως τρόφιμα. Επειδή όμως είχε προηγηθεί νηστεία με αποτέλεσμα 

να έχουν μαζευτεί πολλά αυγά, τα οποία παρέδιδαν για να πληρώσουν τους 

τόκους στους ιδιοκτήτες. Μαζί με τα αυγά παρείχαν  αρκετές φορές  στους 

αφέντες και λαγούς όπου τους έπιαναν στα χωράφια.  

 

Μία άλλη πασχαλινή παράδοση είναι η Πασχαλινή Πασσιά. Οι άντρες της 

κοινωνίας ντυμένοι με φράκο ιππεύουν τα άλογα στολισμένα γιορτινά και 

μετακινούνται από χωρίο σε χωριό μεταφέροντας το μήνυμα του Πάσχα. Στις 

βόρειες περιοχές της Γερμανίας εμφανίζεται το έθιμο της πασχαλινής φωτιάς 

ή τροχιάς. Στην περίπτωση αυτή, βάζουν φωτιά σε έναν τροχό βελανιδιάς 

παραγεμισμένο με φρύγανα και άχυρο και τον αφήνουν να κυλήσει σε μία 

παρακείμενη πλαγιά. Εάν φτάσει στο τέλος σε καλή κατάσταση, τότε σημαίνει 

ότι η σοδιά θα είναι καλή. Και όπως κάθε γιορτή χαρακτηρίζεται από τοπικά 

εδέσματα, όπως το πασχαλινό ψωμί, το ψάρι την μεγάλη Κυριακή, ή το αρνί 

την ημέρα του Πάσχα. 
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«Η αναζήτηση των αυγών» είναι ένα άλλο έθιμο. Πιο συγκεκριμένα είναι ένα 

παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν οι γονείς, οι οποίοι παίρνουν τα αυγά και τα 

κρύβουν. Όταν το παιδί πλησιάζει στο σημείο που είναι κρυμμένα τα αυγά, ο 

γονέας για να το βοηθήσει του λέει ζεστό, ενώ όταν απομακρύνεται από αυτό 

το σημείο λέει κρύο. Το παιδί που το βρίσκει τα κρατάει για δικά του.  

    

 

 
 
Αγγλία 
 

To Μ.Σάββατο το βράδυ ,την ώρα που τα παιδιά πάνε για ύπνο, κρύβουμε 

σοκολατένια αυγά μέσα στο σπίτι και στον κήπο και το πρωί της Κυριακής τα 

παιδιά αρχίζουν το κυνηγητό του Πασχαλινού Αυγού. Τους λέμε ότι τους τα 

έφερε ο Λαγός του Πάσχα . 

 

Σε μερικά μέρη όπως στο Yorkshire που ζούμε εμείς, ετοιμάζουμε μία 

πασχαλινή μπάλα σαν αυγό, μέσα στην οποία τα παιδιά κρύβουν βρασμένα 

αυγά .Κυλάνε αυτές τις μπάλες κάτω στους λόφους και το παιδί πού η δική 

του  μπάλα-αυγό  θα φτάσει στην βάση του λόφου πρώτη, κερδίζει ένα 

βραβείο. 
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Οι οικογένειες τρώνε μαζί την Κυριακή του Πάσχα και η δική μας οικογένεια 

συγκεντρώνεται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και τρώμε ψητό μπούτι αρνιού. 

Την Μ . Παρασκευή τρώνε ψάρι αφού είναι η ημέρα που πέθανε ο Χριστός. 

 

Στην Αγγλία ,παλιά ,η παράδοση ήταν να 

πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία φορώντας τα 

καλύτερά τους ρούχα και ιδιαίτερα οι 

γυναίκες να φορούν ειδικά καπέλα  που 

λέγονταν Πασχαλινά μπονέ και να κάνουν μία 

παρέλαση με αυτά τα καπέλα. Η γυναίκα με το 

ωραιότερο καπέλο κέρδιζε ένα έπαθλο. 

 

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι 

άνθρωποι δεν πάνε στην εκκλησία, το Πάσχα 

είναι μόνο για τα παιδιά και για τα 

σοκολατένια τους αυγά. 

 

Πασχαλινά Παιχνίδια 
 

Ωμά αυγά αφήνονται να κυλήσουν σε μια πλαγιά. Το αυγό που επιβιώνει 

ανακηρύσσεται «νικητήριο αυγό» και συμβολίζει την πέτρα που μετακινήθηκε 

από τον τάφο του Ιησού. 

Τα παιδιά παίζουν ένα άλλο παιχνίδι που πετούν ωμά αυγά στον αέρα. Το 

πρώτο παιδί που θα ρίξει και θα σπάσει το αυγό του χάνει, ενώ σε κάποιες 

εκδοχές αντιμετωπίζει κάποια ποινή. Για παράδειγμα, μπορεί να αναγκαστεί 

να δώσει ένα κομμάτι από το πασχαλινό του γλυκό στα αδέλφια του. 

 
 
Αμερική 
 

Στην Νότιο Αμερική 
 

Η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα, Semana Santa, είναι μία από τις πιο 

σημαντικές καθολικές θρησκευτικές γιορτές στη Νότιο Αμερική. Αρχίζει την 

Κυριακή των Βαΐων, Domingo de Ramos και μέσω της Μεγάλης Πέμπτης, 

Jueves Santo, κορυφώνεται την Κυριακή του Πάσχα με την Ανάσταση του 

Χριστού, Pascua ή Domingo de Resurreccion. 

 

Ο εορτασμός περιλαμβάνει καθημερινές τελετές, λιτανείες στους δρόμους με 

τους συμμετέχοντες πιστούς γονατισμένους να μεταφέρουν το μεγάλο ξύλινο 
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σταυρό. Σε πολλές κοινωνίες, η παράδοση θέλει τους πιστούς να 

συμμετέχουν στην αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου, την προδοσία, την 

απόφαση, την πομπή των 12 "σταθμών" του Σταυρού, την Σταύρωση και, 

τέλος, την Ανάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας τα σχολεία και 

αρκετά γραφεία παραμένουν κλειστά. 

 

Περού 
 

Ο πιο γνωστός εορτασμός στο Περού λαμβάνει χώρα στην περιοχή 

Ayacucho, εκεί όπου ολόκληρη η πόλη συμμετέχει στις εκδηλώσεις της 

Μεγάλης Εβδομάδας. Πρόκειται για έναν συνδυασμό καθολικισμού και 

παγανιστικών παραδόσεων των Άνδεων δημιουργώντας μια από τις πιο 

γραφικές εκδηλώσεις στον κόσμο. 

 

Με την αυγή της Κυριακής του Πάσχα, οι θρησκευτικές τελετές αρχίζουν 

ξανά και καταλήγουν σε μια χαρούμενη γιορτή της ανάστασης του Χριστού. 

Μουσική, τραγούδι, προσευχές και πυροτεχνήματα έρχονται να συμβάλλουν 

στον εορτασμό του χαρμόσυνου μηνύματος της Αναστάσεως. 

 

 

Και στο Cuzco, την πρωτεύουσα των Ίνκας, οι εκδηλώσεις για την Ανάσταση 

του Κυρίου κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς στην Λατινική 

Αμερική. Σύμφωνα με ένα θρύλο, το άγαλμα του Χριστού, το οποίο απέστειλε 

ο Φίλιππος Ε' της Ισπανίας για να αλλαξοπιστήσουν οι ινδιάνοι, μετά τον 

σεισμό τις 31 Μαίου 1650 άλλαξε μορφή και απέκτησε χαρακτηριστικά των 

ιθαγενών. Από τότε το άγαλμα λατρεύεται όσο τίποτα άλλο και αποκαλείται ο 

Χριστός των σεισμών, Cristo de los Temblores. Οι λιτανείες στους δρόμους 

αποκτούν χρώμα μέσω των χρωματιστών λωρίδων υφάσματος που κρέμονται 

στα παράθυρα των σπιτιών και ζωντανεύουν από τον θόρυβο των κροτίδων. 

Βραζιλία 

 

Η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα έχει την τιμητική της στην μαγευτική 

αποικιοκρατική πόλη Ouro Preto, στην νοτιοανατολική Βραζιλία, της 

επαρχίας Minas Gerais, με τις πιο θεαματικές ιερές πομπές της χώρας. Οι 

εορτασμοί της Εβδομάδας περιλαμβάνουν πομπές στους δρόμους, τελετές και 

μια οδυνηρή αναπαράσταση της καθαίρεσης του Σώματος του Χριστού από το 

Σταυρό, τη Μεγάλη Παρασκευή. 

 

 

 



115 

 

Κολομβία 

Στην Κολομβία, την Μεγάλη Εβδομάδα, Semana Santa, οι εορταστικές 

εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στην Popayán και Mompox, εκεί όπου η 

ισπανική αποικιακή δύναμη είχε κατασκευάσει έξι εκκλησίες και ένα 

παρεκκλήσι, που χρησιμοποιούνται σε όλες τις εκδηλώσεις της Semana 

Santa. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στην περιοχή Mompox την Πέμπτη το βράδυ 

πριν την Κυριακή των Βαΐων, όταν πιστοί, με επικεφαλής τον Ναζωραίο 

ντυμένοι με μπλέ ρόμπες, φθάνουν στην εκκλησία, Inmaculada Concepción 

Iglesia και πετούν πέτρες ή κλωτσάνε την πόρτα για να εισέλθουν. Το 

επόμενο πρωί, οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 4 το πρωί με τους πιστούς να 

λαμβάνουν μέρος στις λιτανείες. 

 

Την Κυριακή των Βαΐων οι πιστοί ευλογούνται στην εκκλησία και μετά 

ακολουθεί μια πομπή στη μνήμη της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα 

Ιεροσόλυμα. Από την Μεγάλη Δευτέρα έως Πέμπτη πολλές πομπές 

λαμβάνουν χώρα, καθώς και κηρύγματα και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. 

Την Πέμπτη, πραγματοποιείται η αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου και 

την Μ. Παρασκευή η σταύρωση. 

 

Tο Σάββατο, Sabado de Gloria,η μέρα είναι γεμάτη με προσευχές και 

ιεροτελεστίες, πομπές και θρησκευτική θέρμη. Η Κυριακή του Πάσχα, 

Domingo de Resurreccion, είναι μια χαρούμενη μέρα με ευχαριστήριες 

ιεροτελεστίες και πομπές. 

 

 

Στη Βενεζουέλα, οι θρησκευτικές εορτές φαίνεται να περνούν σε δεύτερη 

μοίρα καθώς οι διακοπές των εργασιών και των σχολείων θεωρούνται καλή 

ευκαιρία για διασκέδαση στην παραλία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πομπές, 

αναπαραστάσεις των τελευταίων ημερών του Ιησού και της θριαμβευτικής 

χαράς της Αναστάσεως, Domingo de Resurreccion. 

 

Τη Μεγάλη Τετάρτη, ή την ημέρα του Culto del Nazareno, της ιερής εικόνας 

της Ναζωραίος πραγματοποιείται πομπή, ενώ το πιο δραματικό μέρος της 

εβδομάδας είναι η Via Crucis- η ζωντανή εκτέλεση του Ιησού στο σταυρό. Τη 

Μεγάλη Παρασκευή, μέσω μιας πομπής θα μεταφερθεί το άψυχο σώμα του 

Ιησού σε κάθε πόλη. Η πομπή από την Iglesia de San Francisco στο 

Καράκας είναι μια από τις πιο γνωστές σε όλη την Βενεζουέλα. 
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Στην Βόρεια Αμερική 

1. Στο Καναδά ένα πολύ ασυνήθιστο έθιμο κρατάει την πρώτη θέση της 

μέρας του Πάσχα. Οι χωρικοί μαζεύονται όλοι σε λαϊκές αγορές με τις 

μαύρες κότες τους . Η μαύρη κότα θεωρείται κάτι το άσχημο στο 

κοτέτσι για την Κυριακή του Πάσχα κι η πώληση της συμβολίζει το 

τέλος της νηστείας. Μονάχα για αυτήν τη Κυριακή του Πάσχα όλες οι 

κότες εκτός από τις μαύρες γεννούν πολύχρωμα αυγά. Κι όλοι μαζί 

παίρνουν από ένα καλάθι και πηγαίνουν να τα μαζέψουν από το κοτέτσι 

.Φυσικά πρόκειται για τα πολύχρωμα αυγά που οι γονείς έχουν κρύψει 

από νωρίς το πρωί στα κοτέτσια τους. Όλη αύτη η διαδικασία διαρκεί 

ώρες και διασκεδάζει όλα τα μέλη της οικογένειας. 

2. Στην Νέα Υόρκη στη λεωφόρο όλα τα παιδιά αλλά και οι γονείς 

παρελαύνουν. Φορούν τα καινούργια τους ρούχα έτσι ώστε να έχουν 

καλή τύχη για όλο το χρόνο .Η συνήθεια αυτή  υπήρχε από το 1800 

στην Ν. Υόρκη  και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

3. Σε ορισμένες περιοχές της Αμερικής ,κατασκευάζεται ένα ομοίωμα 

μαθητή που πρόδωσε τον Ιησού , το οποίο στη συνέχεια καίγεται με 

φωτιά ή με πυροτεχνήματα .Αυτό το έθιμο αποτελεί την αναπαράσταση 

της ιστορίας των παθών. Το έθιμο αυτό δεν είναι ίδιο σε όλες τις 

περιοχές αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι το ομοίωμα του Ιούδα 

κρεμιέται τη Μ. Παρασκευή και καίγεται το βράδυ της Κυριακής του 

Πάσχα. Αυτο το έθιμο πραγματοποιείται και σε ορισμένες περιοχές 

της Ελλάδας όπως στην Κρήτη, στην Μεσσηνία στη Θράκη στην 

Κάλυμνο κ.α. 

4. Στις ΗΠΑ  σύμφωνα με μια παλιά παράδοση οι άνθρωποι ρίχνουν 

βαμμένα αυγά στους απότομους λόφους την Κυριακή του Πάσχα .Η 

διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με το σπρώξιμο των αυγών με ένα 

κουτάλι. 

5. Στο Μεξικό οι Μεξικάνοι έχουν ως έθιμο να πραγματοποιούν κάθε 

χρόνο διάφορες αναπαραστάσεις του τελευταίου δείπνου, της 

προδοσίας του Κυρίου, της Δίκης ,της Σταύρωσης και της Ανάστασης 

του. Σε ορισμένες περιοχές γίνεται αληθινή η Σταύρωση του Κυρίου. 

Εκείνοι που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις παραστάσεις φοράνε ρούχα 

της εποχής και προετοιμάζονται για αυτό ένα χρόνο πριν έτσι ώστε να 

φανεί τόσο αληθινή και να αγγίξει τις καρδιές των όλων.  

Ως γνωστόν το Πάσχα είναι μια κινητή παγκόσμια εορτή που γιορτάζεται με 

διάφορους τρόπους σε όλες τις Χριστιανικές χώρες του κόσμου. Εμείς σας 

παραθέσαμε σε μερικές από αυτές όπως Κύπρος, Αμερική, Αγγλία, Γερμανία 

και Αμερική. 
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Πάσχα στην Ισπανία 
Στην Ισπανία η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την κορύφωση της 

σημαντικότερης θρησκευτικής γιορτής. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα που 

βλέπουμε κάθε χρόνο στην τηλεόραση είναι από τις παραδοσιακές λιτανείες, 

στις οποίες πιστοί περιφέρουν στους δρόμους των πόλεων ομοιώματα του 

Εσταυρωμένου ή της Παναγίας.  

Άνοιξη και Πάσχα έρχονται μαζί στην Ισπανία. Αποτελούν μια αδιάσπαστη 

ενότητα. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ολόκληρη η καθολική 

Ισπανία τιμά με παραδοσιακά ήθη και έθιμα τα Πάθη του Ιησού και την 

Ανάσταση. Ένα από πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα στην Ισπανία είναι 

οι λιτανείες που έχουν παράδοση αιώνων. Διοργανώνονται από τις 

αδελφότητες, στα ισπανικά cofradías, σε όλη την Ισπανία και συγκεντρώνουν 

χιλιάδες κόσμου που θέλουν να τις δουν από κοντά. Λέγεται δε ότι μαζί με 

την Ιταλία η Ισπανία είναι η μόνη καθολική χώρα στην Ευρώπη όπου οι 

παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα του Πάσχα τηρούνται τόσο πιστά. 

Εκατομμύρια πιστοί Ισπανοί συμμετέχουν ενεργά στους 
εορτασμούς 

Η Ενκάρνα Καρά ζει στην περιοχή της Μούρθιας: «Για μας εδώ στο νότο της 

Ισπανίας οι παραδόσεις της Μεγάλης Εβδομάδας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η 

κορύφωση του Πάσχα είναι βέβαια οι εορτασμοί της Ανάστασης την Κυριακή 

του Πάσχα». 

Στη λιτανεία κεντρικό ρόλο παίζει ο διάβολος, ο οποίος σύμφωνα με την 

παράδοση νικά αρχικά τον Ιησού. Ένας από τους συμμετέχοντες είναι 

ντυμένος διάβολος και σέρνει μαζί τους αλυσοδεμένους δύο αγγέλους. Μετά 

βέβαια ο Χριστός ανασταίνεται και νικά τον διάβολο, δηλαδή τον θάνατο. 

Στο επίκεντρο της Μεγάλης Εβδομάδας βρίσκονται οι πομπές 

Ο Μανουέλ Θαμόρα από τη Βαρκελώνη λαμβάνει κάθε χρόνο μέρος στις 

λιτανείες στους δρόμους της πόλης: «Είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου 

Αδελφοτήτων της Αρχιεπισκοπής της Βαρκελώνης. Σε κάθε στάση της 

πομπής οι πιστοί κάνουν μετάνοιες. Παλαιότερα πολλοί ήταν εκείνοι που 

αυτομαστιγώνονταν. Αυτό το έθιμο όμως έχει εκλείψει πια. Αυτό όμως που 

δεν έχει αλλάξει εδώ και αρκετούς αιώνες είναι ότι εκείνοι που συμμετέχουν 

στις λιτανείες έχουν τα πρόσωπά τους καλυμμένα είτε με ένα κομμάτι 

ύφασμα, είτε με τα χέρια. Με τον τρόπο αυτό δείχνουν σε όλους ότι 

επιθυμούν να μετανιώσουν για τις πράξεις τους» 
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Για πολλούς Ισπανούς η συμμετοχή στις λιτανείες είναι ένας είδος θυσίας 

είτε για να δείξουν ότι μετανοούν, είτε διότι θέλουν με τον τρόπο αυτό να 

ευχαριστήσουν το Θεό για κάτι που πέτυχαν τη χρονιά που πέρασε. Τα 

περισσότερα ήθη και έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας στην Ισπανία ανάγονται 

στο Μεσαίωνα. Οι εορτασμοί ξεκινούν την Κυριακή των Βαΐων με την 

θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και ολοκληρώνονται την 

Δευτέρα του Πάσχα με τη χαρά της Ανάστασης του Κυρίου. 

Έθιμα του Πάσχα: Mona de Pascua …. το ισπανικό 
«τσουρέκι» 

Την Κυριακή του Πάσχα, στην Ισπανία, κυρίως στην περιοχή της Καταλονίας, 

της Αραγονίας και της Βαλένθιας, οι νονοί, μετά την λειτουργία, προσφέρουν 

στα βαφτιστήρια τους τη “Mona” (λέξη που προέρχεται από τα αραβικά). 

Είναι, κατά κανόνα, ένα παραδοσιακό γλυκό, ένα είδος γλυκού ψωμιού (αλεύρι, 

μαγιά, γάλα, αυγό, βούτυρο, ζάχαρη) σαν το δικό μας τσουρέκι το οποίο 

διακοσμείται με αυγό ή αυγά βραστά, άλλοτε βαμμένα, άλλοτε σοκολατένια. 

Άλλη εκδοχή μπορεί να είναι μία τούρτα που τη στολίζουν με ‘φιγούρες’ που 

αρέσουν στα παιδιά και συνοδεύεται με ένα σοκολατένιο αυγό. Το αυγό της 

“Mona” κατά το έθιμο το «τσουγκρίζουν» στο μέτωπο ενός άλλου φιλικού 

ατόμου. 

Το αυγό δηλώνει, στην χριστιανική θρησκεία, το τέλος της νηστείας και την 

Ανάσταση.  

Στην αρχαιότητα, οι αρχαίοι Έλληνες, συνήθιζαν να βάφουν αυγά και να τα 

τρώνε σε γιορτές την Άνοιξη, να τα «χαρίζουν» στους Θεούς ή να τα 

τοποθετούν στους τάφους (αρχαίοι Έλληνες, Αιγύπτιοι). Αργότερα το έθιμο 

θα συνεχιστεί με τους Ρωμαίους.  Γενικά, σε αρκετούς πολιτισμούς τα αυγά 

ήταν συνώνυμο της ‘ζωής’ και της ‘γονιμότητας’.  

Στην Ελλάδα, εξάλλου, λίγα χρόνια πριν, πολλοί αγρότες ‘έθαβαν’  κόκκινα 

αυγά τη Μεγάλη Εβδομάδα στο χωράφι τους γιατί πίστευαν ότι θα έχουν πιο 

εύφορη σοδειά.  

 Επίσης, τη Δευτέρα του Πάσχα ‘Lunes de Pascua’  ο ‘el día de la mona’ οι 

ισπανοί  συνηθίζουν να κάνουν μια εκδρομή με φίλους τους για να γευτούν όχι 

μόνο τη “Mona” αλλά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα.  

Παροιμία  της Καταλονίας: Πάσχα χωρίς αυγά, (είναι σαν) Χριστούγεννα 

χωρίς τουρόν.  

http://paspif.gr/mona/
http://paspif.gr/mona/
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Τι κάνει το Πάσχα στην Ισπανία τόσο ξεχωριστό; 

Το Πάσχα στην Ισπανία διαφέρει από ό,τι στα άλλα κράτη της καθολικής 

εκκλησίας επειδή έχει πολύ πάθος και πόνο. Ειδικά στην Ανδαλουσία το 

γιορτάζουν θριαμβευτικά και για 40 ημέρες! Η αναπαράσταση ξεκινάει από 

τους δρόμους. κρεμάνε στα παράθυρα και τα μπαλκόνια μια κόκκινη μαντίλα, η 

οποία συμβολίζει το πένθος, και από τη Μ. Πέμπτη οι εκκλησίες στολίζουν 

δύο επιταφίους, έναν για τον Εσταυρωμένο κι έναν για την Παναγία. Οι 

επιτάφιοι ζυγίζουν 2-3 τόνους ο καθένας, είναι φτιαγμένοι από ξύλο και 

ασήμι και στολίζονται από χιλιάδες γαρίφαλα. Τους περιφέρουν 35 άτομα, οι 

Ναζαρένοι ( χωρίς να βλέπουν ), με ειδικό βηματισμό, καθοδηγούμενοι από 

τους ήχους της μουσικής. Σε αυτήν την κατανυκτική ατμόσφαιρα ο κόσμος 

συμμετέχει με τραγούδια πένθους. Η Ανάσταση είναι μεγάλη γιορτή ( Feria de 

Abril ), διαρκεί 15 ημέρες και τελειώνει με τη Romeria: οι πιστοί πάνε για 

προσκύνημα από τη Σεβίλη στην Παναγία της Ουέλβα ( απόσταση 90 χλμ. ) 

με τα πόδια ή με άμαξες και το Πάσχα τελειώνει εκεί με άφθονο φαγητό και 

κρασί. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

Τα έθιμα του Πάσχα στην Ήπειρο 
 

 
Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό του Πάσχα ξεκινούσαν πριν την Μ. 

Εβδομάδα με τον καθαρισμό του σπιτιού και το ασβέστωμα της αυλής . 

Το Σάββατο του Λαζάρου οι κάτοικοι των χωριών της Ηπείρου πήγαιναν από 

σπίτι σε σπίτι και έλεγαν τα κάλαντα του Λαζάρου, κρατώντας ένα καλάθι, 

που ήταν στολισμένο με λουλούδια και κουδούνια και ο σπιτονοικοκύρης τους 

φίλευε με αυγά. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη, από το πρωί οι γυναίκες ζύμωναν τσουρέκια και έβαφαν 

τα αυγά. Το πρώτο βαμμένο αυγό που  έβγαζαν από την κατσαρόλα το 
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τοποθετούσαν στο εικονοστάσι και το φύλαγαν εκεί  μέχρι το επόμενο Πάσχα. 

Το αυγό αυτό ήταν κάτι σαν φυλαχτό για το σπίτι τα χωράφια και τα ζώα. Το 

αυγό της προηγούμενης χρονιάς θάβονταν στα χωράφια ή στα μαντριά 

πιστεύοντας ότι έτσι  τα «γεννήματα» της γης ή των ζώων θα είναι πολλά. 

Το βράδυ της Ανάστασης οι νοικοκυραίοι γυρνώντας από την εκκλησία και 

πριν μπουν στο σπίτι σταύρωναν την εξώπορτα με το Άγιο Φως και μετά 

άναβαν το καντήλι  έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν το Άγιο Φως όλο το 

χρόνο στο σπίτι. 

 

Πατροπαράδοτο γεύμα της 

Κυριακής του Πάσχα ήταν  το 

σουβλιστό αρνί. Όμως παραδοσιακή 

θεωρούταν η γάστρα στην οποία 

έψηναν το πασχαλινό κρέας. 

Συνήθιζαν επίσης να φτιάχνουν 

πολλών ειδών πίτες. Ακόμα ένα 

παραδοσιακό ηπειρώτικο φαγητό, ήταν η συκωταριά με σπανάκι στη γάστρα το 

οποίο το έτρωγαν αντί για μαγειρίτσα. Σε πολλά χωριά μαζεύονταν οι 

χωριανοί στις πλατείες ή στις αλάνες έψηναν, έτρωγαν, έπιναν και 

γλεντούσαν όλοι μαζί.   

Οι πασχαλινές εθιμικές και λατρευτικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονταν 

την Κυριακή του Πάσχα με τον Εσπερινό της Αγάπης. Στα χωριά που 

πολιούχος είναι ο Αγ. Γεώργιος συνήθιζαν επίσης, να κάνουν γλέντια τα 

οποία διαρκούσαν μέχρι την Τρίτη μέρα του Πάσχα. 

 

Πάσχα στη Στερεά Ελλάδα  
 

Λιβαδειά 

Το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης, είναι το πολύ γνωστό και μοναδικό 

"Πάσχα της Λιβαδειάς", που όχι μόνο διατηρείται αλλά χρόνο με το χρόνο 

ζωντανεύει μιας και οι νεώτεροι συμμετέχουν με ιδιαίτερο μεράκι και κέφι 

στο έθιμο του "λάκκου". Μετά την Ανάσταση και πριν καλά ξημερώσει οι 

κάτοικοι ετοιμάζουν την φωτιά. 

  

Ένας, κάνοντας το σταυρό του, βάζει φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα της 

Αναστάσεως. Οι φλόγες αγκαλιάζουν το σωρό. Με ραντίσματα νερού και 

συχνό χτύπημα με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για να ψηθούν τα 

αρνιά.  
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Το ίδιο γίνεται σε όλους τους "λάκκους" και ανεβαίνουν οι καπνοί, 

αναρίθμητοι και πυκνοί, σε τέτοιο βαθμό, που σκεπάζουν τον ήλιο που στο 

μεταξύ ανατέλλει. 

  

Η πόλη τυλίγεται σε σύννεφα καπνού. Οι φωτιές είναι έτοιμες και τα αρνιά 

τοποθετούνται στους "λάκκους". Το γύρισμα των αρνιών και το γλέντι διαρκεί 

μέχρι το απόγευμα, το οποίο συμπληρώνεται με τη συμμετοχή παραδοσιακών 

χορευτικών συγκροτημάτων και με την καύση των πυροτεχνημάτων 

 
Λιβαδειά: Οι «Λάκκοι» του κεφιού 
 

 

Την Κυριακή του Πάσχα η 

Λιβαδειά είναι σκεπασμένη από ένα 

σύννεφο καπνού καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μέρας, καθώς 

αναβιώνει το ρουμελιώτικο έθιμο 

των «λάκκων». Οι κάτοικοι της 

πόλης μένουν σχεδόν άγρυπνοι για 

να φτιάξουν τον «λάκκο» και πριν 

ακόμη ξημερώσει έχουν ετοιμάσει 

το σημείο και τον σωρό με τα 

κλαδιά. Ο μεγαλύτερος της 

οικογένειας ή της παρέας κάνει τον 

σταυρό του και ανάβει τη φωτιά με 

τη λαμπάδα της Αναστάσεως. Με 

αρκετή υπομονή, ραντίσματα νερού και χτυπήματα στα φλεγόμενα κλαδιά η 

θράκα ετοιμάζεται και μπαίνουν επάνω τα αρνιά. Το ψήσιμο και το γλέντι 

κρατούν μέχρι αργά το απόγευμα, συνοδεία τοπικής μουσικής και φυσικά 

άφθονου κρασιού. Στον δημοτικό «λάκκο», που στήνεται στην περιοχή της 

Κρύας, σερβίρονται δωρεάν σουβλιστό αρνί, μεζέδες και κρασί στους 

επισκέπτες και τους παρευρισκομένους, ενώ συμμετέχουν παραδοσιακά 

χορευτικά συγκροτήματα. 

 

Αιτωλικό 
Την Μ. Παρασκευή πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται το ναό της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο Επιτάφιος, ιστορικό κειμήλιο του 13ου-14ου 

αιώνα.  

 

Από το πρωί του Μ. Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της πόλης αναβιώνουν 
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πολλά από τα έθιμα των κατοίκων μέχρι αργά το βράδυ της Αναστάσεως που 

είναι και το αποκορύφωμα της ημέρας. 

  

 

Την Κυριακή του Πάσχα κάθε γειτονιά, είναι μία μεγάλη υπαίθρια ψησταριά, 

όπου ο χορός και το τραγούδι έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ προσφέρονται 

κρασί και παραδοσιακοί μεζέδες δωρεάν. 

  

Ναύπακτος 
Το βράδυ της Μ. Παρασκευής, πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, 

ακολουθούν την περιφορά του Επιταφίου, σχηματίζοντας πομπές, οι οποίες 

διέρχονται από το λιμάνι, όπου είναι αναμμένες δάδες ειδικά τοποθετημένες 

στις τάπες του Κάστρου, γύρω από το λιμάνι.  

 

Στο μέσον της εισόδου του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό, 

που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι παρουσιάζοντας μία φαντασμαγορική 

εικόνα μοναδικής ομορφιάς. 

  

Το έθιμο αυτό έχει παράδοση πολλών χρόνων που φαίνεται να θέλει να 

συνδυάσει τη θρησκευτική μυσταγωγία με την ηρωική προσπάθεια του 

μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να πυρπολήσει τη τουρκική ναυαρχίδα στο χώρο 

αυτό.  

 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
 

Η περίοδος του Πάσχα έχει μια ξεχωριστή γοητεία στα Κυκλαδονήσια. Η 

Μεγάλη εβδομάδα είναι και για τις Κυκλάδες εποχή πένθους, με κυρίαρχο το 

έθιμο της νηστείας και της κατάνυξης στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. 

Ξεκινά επίσης με το παραδοσιακό άσπρισμα των σπιτιών και των δρόμων.  

 

 Στην Αμοργό το Σάββατο του Λαζάρου οι νοικοκυρές πλάθουν 

κουλουράκια σε ανθρωπόμορφα σχήματα τα «λαζαράκια» ή 

«κουκλάκια». Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με το παραδοσιακό άσπρισμα 

των σπιτιών και των δρόμων. Τη Μεγάλη Παρασκευή προσφέρονται 

ψωμί, ελιές και νηστίσιμα γλυκά και κατά την περιφορά του Επιταφίου 

οι γυναίκες ραίνουν την πομπή με αρώματα. Το απόγευμα της Κυριακής 

του Πάσχα, οι νέοι συγκεντρώνονται στα προαύλια των εκκλησιών και 

συμμετέχουν σε ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια. 
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 Στην  Ανάφη, το απόγευμα του Μ. Σαββάτου σε όλο το χωριό είναι 

διάχυτη η μυρωδιά του ξύλου (αμπελόκλαδα) που καίγεται επί πολύ 

ώρα για να προετοιμάσει το «φουρνί» να δεχτεί το κατσικάκι σε ταψί 

με αναφιώτικο τυρί, σκεπασμένο καλά με αλουμινόχαρτο. Η πόρτα του 

«φούρνου» σφραγίζεται με λάσπη καθώς και η καπνοδόχος, για να μην 

περάσει αέρας και καεί το κρέας.  Επίσης ξεχωρίζουν το κίτρινο ψωμί 

ή αλλιώς τυρόπιτα καθώς και τα μελιτερά (με φρέσκια μυζήθρα). 

 Στην Άνδρο το βράδυ της Ανάστασης οι νέοι τοποθετούν σιδερένιους 

σωλήνες στο χώμα, τους γεμίζουν με μπαρούτι και τους πυροδοτούν. 

Την ημέρα της Ανάστασης τρώνε τον παραδοσιακό «λαμπριάτη», ψητό 

αρνί ή κατσίκι στο φούρνο γεμιστό με λαχανικά. Στην Παλαιόπολη, στο 

Κόρθι και σε άλλα χωριά το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 

παίζουν στο δρόμο τα «τσούνια», παραδοσιακό παιχνίδι που μοιάζει με 

το μπόουλινγκ. 

 Στην Ηρακλειά την παραμονή του Πάσχα οι νοικοκυρές ετοιμάζουν 

μαγειρίτσα και μελιτίνια, γλυκίσματα που φτιάχνονται από φρέσκια 

ντόπια κατσικίσια μυζήθρα. Το απόγευμα προετοιμάζουν το 

παραδοσιακό γεμιστό κατσίκι με ρύζι και συκωταριά το οποίο 

σιγοψήνεται στο ξυλόφουρνο μέχρι το τέλος της Αναστάσιμης 

ακολουθίας. Την ημέρα του Πάσχα, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στις 

αυλές των σπιτιών, ψήνουν αρνιά και διασκεδάζουν με παραδοσιακά 

τραγούδια  και χορό μέχρι την αυγή.    

 Στην Ίο το Σάββατο του Λαζάρου οι κάτοικοι φτιάχνουν τα 

«λαζαράκια», σταφιδόψωμα σε ανθρωπόμορφα σχήματα. Την Μεγάλη 

Παρασκευή, μετά την Αποκαθήλωση, οι νέοι του νησιού παίζουν τις 

«μπάλες», ένα παιχνίδι με μικρές σιδερένιες κόκκινες και πράσινες 

μπάλες. Κατά την Περιφορά των Επιταφίων των δύο Ενοριών του 

νησιού τα Εγκώμια ψάλλονται από χορωδίες γυναικών και κοριτσιών. 

Την εβδομάδα μετά το Πάσχα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ίου 

αναβιώνει το έθιμο της «κούνιας».   

 Στα Κουφονήσια τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά το τέλος της ακολουθίας 

των Παθών, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στην εκκλησία και στολίζουν 

τον Επιτάφιο με άνθη, μια κυρία ψάλλει το μοιρολόι της Παναγίας και 

οι γυναίκες παραμένουν στην εκκλησία κοντά στον Επιτάφιο μέχρι το 

πρωί. Τη Μεγάλη Παρασκευή το λιμάνι φωταγωγείται από άκρη σε 

άκρη με δάδες και γίνεται η περιφορά 

του Επιταφίου. Ανήμερα του Πάσχα οι 

κάτοικοι γεύονται κατσίκι γεμιστό με 

ρύζι στον φούρνο, το παραδοσιακό  

φαγητό της ημέρας. Την επόμενη 

εορτάζεται ο πολιούχος Άγιος 

http://www.e-kyklades.gr/tourism/tour_article.jsp?context=1504&categoryid=1303&articleid=12315
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Γεώργιος με λειτουργία και λιτάνευση της εικόνας η οποία συνοδεύεται 

από ψαροκάικα που παραπλέουν της πομπής. Κατόπιν γίνεται 

πανηγύρι, προσφορά του «πανηγυρά» ο οποίος μετά από  κλήρωση 

διοργανώνει τη γιορτή με δωρεάν προσφορά φαγητών και ποτών. 

 Στη Κύθνο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται το «συχώριο»: 

για την ανάπαυση των ψυχών των συγγενών τους οι πιστοί φέρνουν 

στην εκκλησία κρέας ψητό, κρασί και ψωμί τα οποία έχει ευλογήσει 

("διαβάσει") ο παπάς και τα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους. 

Χαρακτηριστικό έθιμο του νησιού είναι αυτό της "Κούνιας". Την 

Κυριακή του Πάσχα, στην πλατεία του νησιού, στήνεται μία κούνια στην 

οποία αιωρούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές 

με απώτερο σκοπό την υπόσχεση γάμου.  

 Στη Μήλο στο χωριό Πλάκες το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής 

γίνεται η  αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης του Χριστού. Την Κυριακή 

του Πάσχα πραγματοποιείται το «κάψιμο του Ιούδα», έθιμο που έχει 

τις ρίζες του στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Την ίδια μέρα 

λαμβάνει χώρα το έθιμο του «μπαρουτιού» στις αυλές των εκκλησιών 

του Αγίου Σπυρίδωνα (Τριοβάσαλος) και του Αγίου Γεώργιου (Πέρα 

Τριοβασάλος).   

 Στη Μύκονο οι γυναίκες  ασπρίζουν τα σπίτια και πλάθουν τα 

«Λαζαράκια» ψωμάκια σε σχήμα ανθρώπων.  Τη Μεγάλη Παρασκευή 

γίνεται η περιφορά του Επιταφίου στο Ματογιάννι και το Μεγάλο 

Σάββατο η Ανάσταση στο μικρό μοναστήρι του Παλαιοκάστρου στην 

‘Ανω Μερά και στη Μητρόπολη της Αλευκάντρας. Την ημέρα του 

Πάσχα οι κάτοικοι διασκεδάζουν στα σπίτια τους και το απόγευμα στη 

πλατεία του νησιού καίνε τον «Ιούδα». Σειρές με υπαίθριες σούβλες 

στήνονται στο Γιαλό και στην Άνω Μερά. 

 Στη Νάξο το Πάσχα γιορτάζεται σε όλα τα μοναστήρια και τις 

εκκλησιές του νησιού με θρησκευτική κατάνυξη. Την Μεγάλη 

Παρασκευή οι κοπέλες καθαρίζουν τις εκκλησιές, στολίζουν τον 

Επιτάφιο και μετά ακολουθεί η περιφορά. Στο πασχαλινό τραπέζι 

ξεχωρίζει το παραδοσιακό «μπατούδο», κατσικάκι γεμιστό με 

εντόσθια, λαχανικά, ρύζι, αυγά και τυρί ψημένο στο φούρνο. 

 Στην Πάρο, στη Μάρπησσα η περιφορά του Επιταφίου συγκεντρώνει 

το ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών του νησιού. Πλήθος κόσμου 

ψάλλοντας τα Εγκώμια του Επιταφίου, ακολουθεί την περιφορά στα 

γραφικά δρομάκια του χωριού. Στη διαδρομή αυτή, μπορεί κανείς να 

θαυμάσει τις «Αναπαραστάσεις» από τα Πάθη του Χριστού, όπου 

μικροί και μεγάλοι ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του 

Χριστού, αναπαριστάνουν εκπληκτικά σκηνές από την είσοδο στα 

Ιεροσόλυμα, το Μυστικό Δείπνο, την προσευχή στο Όρος των Ελαιών, 

http://www.e-kyklades.gr/tourism/tour_article.jsp?context=1504&categoryid=1303&articleid=12315
http://www.e-kyklades.gr/tourism/vcategory.jsp?categoryid=14710&articleid=14747&context=1504
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το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την Ανάσταση. Η Ανάσταση 

γιορτάζεται με κοδονοκρουσίες και πλήθος πυροτεχνημάτων και 

βεγγαλικών. Το μεσημέρι, στο γήπεδο της Μάρπησσας, διοργανώνεται 

το Τραπέζι της Αγάπης με τον παραδοσιακό οβελία και νησιώτικο 

γλέντι. 

 Στη Σαντορίνη το 

Σάββατο του Λαζάρου 

στις πλατείες των χωριών 

οι κάτοικοι στήνουν τον 

Λάζαρο, έναν πελώριο 

ξύλινο σταυρό τυλιγμένο 

με αλισμαρί και λουλούδια. 

Το πρωί της Μεγάλης 

Παρασκευής οι κοπέλες 

των χωριών στολίζουν τον 

Επιτάφιο με λουλούδια. Στην Οία, όλες οι Ακολουθίες της Μεγάλης 

Εβδομάδας γίνονται στην Παναγία την Πλατσανή, την εκκλησία της 

πλατείας. Στο χωρίο Πύργος μετά την Αποκαθήλωση βγαίνει το 

«Τάνταλο» στους δρόμους του χωριού για να αναγγείλει το γεγονός και 

οι καμπάνες ηχούν πένθιμα. Η περιφορά του Επιταφίου στον Πύργο 

σημαίνεται από μικρές φωτιές σε λυχναράκια. Οι γυναίκες από τις 

αυλές των σπιτιών ραίνουν την πομπή του Επιταφίου με ροδόνερο. Το 

Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση όλοι, με μια κουτσούνα και ένα 

κόκκινο αυγό, πάνε στα σπίτια τους για να φάνε τα «σγαρδούμια». Την 

Κυριακή του Πάσχα σε αρκετά χωριά του νησιού γίνεται το λαϊκό 

δικαστήριο του «Οβραίου» (πάνινο ομοίωμα ανθρώπου) ο οποίος 

καταδικάζεται σε θάνατο, κρεμιέται και καίγεται από τους κατοίκους 

με αυτοσχέδια δυναμιτάκια και βαρελότα. Στο Εμπορείο οι κάτοικοι 

βγαίνουν στους δρόμους χτυπώντας μεταλλικά αντικείμενα, ώστε να 

ξορκίσουν το «κακό». 

 Στη Σέριφο το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ όλες οι οικογένειες 

πηγαίνουν στην εκκλησία με ένα καλαθάκι μέσα στο οποίο τοποθετούν 

τυρί, κουλούρια και τόσα κόκκινα αυγά όσα τα μέλη της οικογένειας. 

Μετά τα τέλος της λειτουργίας οι πιστοί μεταφέρουν το αναστάσιμο 

φως με λαμπάδες ή λιχνοφάναρα και επιστρέφουν στο σπίτι τους όπου 

με τη φλόγα σχηματίζουν  έναν σταυρό στο ανώφλι της πόρτας. 

Κατόπιν τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά τρώγοντας ο καθένας από ένα, 

τελειώνοντας έτσι τη νηστεία. Το Μεγάλο Σάββατο, μετά την 

Ανάσταση, φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα το οποίο καίνε 

συμβολικά. 
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 Στη Σίφνο υπάρχει το έθιμο του αναστάσιμου «χαιρετισμού» που 

διαρκεί σαράντα ημέρες. Την Μεγάλη Πέμπτη οι νοικοκυρές 

ετοιμάζουν τα παραδοσιακά «πουλιά της Λαμπρής» (πασχαλινές 

κουλούρες σε διάφορα σχήματα ζώων και πουλιών) στολισμένα με 

κόκκινα αυγά. Κατά την εσπερινή ακολουθία, όταν ο παπάς διαβάσει το 

Έκτο Ευαγγέλιο, οι νέοι και οι νέες φεύγουν από την εκκλησία για να 

ανάψουν τα καντήλια των  ξωκλησιών. Επιστρέφουν αργότερα για να 

στολίσουν τον Επιτάφιο. Το Μεγάλο Σάββατο και η Δεύτερη 

Ανάσταση, την Κυριακή του Πάσχα, είναι ιδιαίτερα κατανυκτικές στην 

Μονή της Παναγίας της Βρυσιανής, στην Παναγία την Κόχη στον 

Αρτεμώνα και σε άλλες εκκλησίες και ξωκλήσια του νησιού. Το 

πασχαλιάτικο αρνί στη Σίφνο ψήνεται στο «μαστέλο» (πήλινο δοχείο) 

με άνηθο και ντόπιο κόκκινο κρασί. Στο εορταστικό τραπέζι θα βρούμε 

επίσης τη σπιτική ξινομυζήθρα και τη μελόπιτα, ένα τοπικό γλύκισμα 

 από μέλι, μυζήθρα και αυγά. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 

στην κεντρική πλατεία της Απολλωνίας οργανώνεται από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου το κάψιμο του Ιούδα. Σε ορισμένα χωριά 

γίνονται «τα τσούνια», ένα παιχνίδι ανά ζεύγη όπου με μια ξύλινη 

μπάλα οι παίκτες επιχειρούν να ρίξουν κάτω τα εννιά ξύλινα 

«τσούνια».  

 Στη Σύρο οι δύο Θρησκευτικές κοινότητες του νησιού, η Ορθόδοξη και 

η Καθολική, γιορτάζουν μαζί το Πάσχα. Στην Άνω Σύρο οι Επιτάφιοι 

των Καθολικών ξεκινούν από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. 

Στην Ερμούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει από τον 

ενοριακό Ναό της Ευαγγελίστριας, οι επιτάφιοι των Ορθοδόξων από 

τις ενορίες Αγίου Νικολάου, Κοιμήσεως και Μεταμορφώσεως, 

περιφέρονται και συναντώνται στην Πλατεία Μιαούλη, όπου γίνεται 

δέηση. Κατά την περιφορά των ορθόδοξων Επιταφίων ακολουθούν τη 

λιτανεία πιστοί με κοντάρια όπου βρίσκονται κρεμασμένα χιτώνας, 

σφουγγάρι και ζάρια, συμβολίζοντας τα πάθη του Χριστού.  Στην 

ορθόδοξη εκκλησία της Ανάστασης, στο λόφο Βροντάδο της 

Ερμούπολης, η Πρώτη Ανάσταση, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, 

συνοδεύεται από ηχηρά χτυπήματα των στασιδιών. Μετά τη λειτουργία 

της Ανάστασης, οι Καθολικοί κάνουν την περιφορά του αγάλματος του 

Ιησού τοποθετημένου σε χρυσό ανοικτό κουβούκλιο καλυμμένο με 

βιολέτες, λεμονανθούς και πασχαλιές και ακολουθούν τα πολύχρωμα 

λάβαρα των διαφόρων αδελφοτήτων.  

 Στη Σχοινούσα την ημέρα του Πάσχα όλοι οι κάτοικοι 

συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία και παίζουν «μπίλιους», 

παραδοσιακό παιχνίδι παρόμοιο του «μπόουλινγκ». 
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 Στην Τήνο στο Σκλαβοχώρι η περιφορά του Επιταφίου τη Μεγάλη 

Παρασκευή είναι απλή και κατανυκτική. Την ίδια μέρα, στη Χώρα, οι 

περιφορές των Επιταφίων συγκλίνουν στη μαρμάρινη εξέδρα της 

παραλίας. Ο Επιτάφιος της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου καταλήγει 

μέσα στη θάλασσα, στη περιοχή Καλάμια στα Κιόνια! Τη Δευτέρα του 

Πάσχα στο χωριό Κτικάδο αναβιώνει το παλιό έθιμο «Τραπέζι της 

Αγάπης», ένα γιορταστικό τραπέζι με πασχαλινά εδέσματα. Τη Πέμπτη 

του Πάσχα στο χωριό Βώλακα (Βωλάξ), στο καθολικό ξωκλήσι της 

Παναγίας Καλαμάν, μετά την θεία 

λειτουργία, γίνεται λαμπρό 

πανηγύρι με μουσική και 

πασχαλινούς μεζέδες. 

 Στη Φολέγανδρο το Μεγάλο 

Σάββατο όλα τα σπίτια είναι 

ανοικτά για να δεχτούν την 

ευλογία της εικόνας της 

Παναγιάς της οποίας η περιφορά 

διαρκεί τρεις μέρες και ξεκινάει την Κυριακή του Πάσχα από τη Χώρα 

και τα στενά του Κάστρου με ομοβροντίες βεγγαλικών. Τη δεύτερη 

ημέρα η εικόνα περνάει από την Άνω Μεριά και τις αγροικίες, ενώ την 

τρίτη μέρα κατευθύνεται στον Πετούση και στο Λιβάδι για να 

καταλήξει στον Καραβοστάση όπου ο ιερέας ευλογεί τα σπίτια και όλα 

τα σκάφη που βρίσκονται στο λιμάνι. Το βράδυ η εικόνα επιστρέφει στο 

μοναστήρι της Παναγίας όπου παραμένει μέχρι το επόμενο Πάσχα. 

 

      

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΠΑΤΜΟΣ 

Κάθε χρόνο, στολίζεται με λαμπρές βάγιες και πλούσια ποικιλία ανοιξιάτικων 

λουλουδιών, επιδρά κάθε φορά καταλυτικά στους πιστούς.  

Την Μεγάλη Πέμπτη, γίνεται αναπαράσταση του "ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ" 

του ΝΙΠΤΗΡΑ, σε κεντρική πλατεία της Χώρας.. 

  

Το Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την Ανάσταση, το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε 

ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή του Πάσχα στις 3 το απόγευμα, 

στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση κατά την οποία το 

Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο 

μοιράζονται κόκκινα αυγά στους πιστούς. 
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Οι εκδηλώσεις τελειώνουν την Τρίτη του Πάσχα με την περιφορά εικόνων 

του Μοναστηριού, που συνθέτουν το μεγαλείο της Πασχαλινής Πάτμου.  

ΡΟΔΟΣ (ΙΑΛΥΣΣΟΣ) 

Το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και 

τραγουδούν τον "Λάζαρο", συγκεντρώνοντας χρήματα και αυγά για τους 

ιερείς. Παλαιότερα, αυτή την ημέρα, κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο 

χωράφι του να εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν θα μαραινόταν. 

Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το άναμμα των φούρνων 

την Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των κουλουριών. Την ημέρα αυτή επίσης, 

σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, "τα 

Λαζαράκια", συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζάρου που 

ήταν τυλιγμένο στο σάβανο. 

 Το πρωϊ, της Μεγάλης Πέμπτης, παρέες παιδιών γυρίζουν σε όλες τις 

γειτονιές τραγουδούν και κρατώντας πανέρια, συγκεντρώνουν διάφορα 

λουλούδια για το στολισμό του Επιταφίου, που θα γίνει αργά, τις πρώτες 

πρωϊνές ώρες μετά την τέλεση της Σταύρωσης. Επίσης μετά την Σταύρωση, 

θα μείνουν στο Ναό γυναίκες, οι οποίες θα ψάλλουν τα παραδοσιακά 

Μυρολόγια 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

Το Σάββατο του Λαζάρου, παραμένει το έθιμο να ζυμώνουν "Λαζάρους", να 

πλάθουν δηλ. ένα ομοίωμα όπου μπορείς να ξεχωρίσεις τα χέρια, τα πόδια και 

το κεφάλι. Το πρωί, μετά την εκκλησία, τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους και 

λένε τα ειδικά κάλαντα για το Λάζαρο. 

 

Την νύκτα της Μεγαλης Πέμπτης όσες γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες 

μπορούν, κάθονται κοντά και γύρω από τον εσταυρωμένο και αρχίζουν να 

λένε το "Μοιρολόι του Χριστού", που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια. Το μοιρολόι διαρκεί περίπου μία ώρα και έχει δική του 

μελωδία ανάμεσα σε βυζαντινό τροπάρι και θλιμμένο Δημοτικό Τραγούδι. 

Επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. 

  

Την Μεγαλη Παρασκευή, δημιουργείται ένα ανεπανάληπτο θέαμα καθώς οι 

επιτάφιοι, άλλοι στολισμένοι με φυσικά λουλούδια και άλλοι ντυμένοι με ρούχα 

μεταξωτά, μαζεύονται όλοι μαζί ο ένας πίσω από τον άλλο κι ακολουθούν οι 

http://www.dodekanissaweb.gr/gr/dodecaneaster.html
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ενορίτες με τα κεριά αναμμένα. Όλοι θα περάσουν μπροστά από τον Δεσπότη 

που στέκεται μπροστά από τον Μητροπολιτικό Ναό να τους ευλογήσει για να 

επιστρέψουν στις ενορίες τους. 

  

Το Μεγαλο Σάββατο, στην ακολουθία όπου διαβάζονται οι προφητείες στο 

σημείο που ο παπάς αρχίζει να λεει "Αναστήτω ο Θεός" όλο το εκκλησίασμα 

"παίζει παλαμάκια" δηλ. χειροκροτεί και ένα αίσθημα χαράς και ικανοποίησης 

διαχέεται μία βαθιά πίστη ότι όντως ο Χριστός αναστήθηκε.  

Μετά την ακολουθία γίνεται το σφάξιμο των αρνιών όπου οι γυναίκες τα 

παραγεμίζουν με ρύζι και ψιλά συκωτάκια και τα βάζουν να ψηθούν σε ειδικό 

πήλινο σκεύος "μουούρι" το οποίο μπαίνει σε παραδοσιακό θολωτό φούρνο. 

Στις 12 ακριβώς παίζουν οι καμπάνες συγχρόνως όλων των εκκλησιών ενώ 

από τα βουνά ρίχνουν δυναμίτεςστα παλιά χρόνια, δηλαδή αγιασμός μέσα στα 

πλοία, χοροί και τραγούδια. 

 ΚΩΣ 

Ενώ οι μεγάλοι είναι δοσμένοι στις πασχαλινές δουλειές και στον 

εκκλησιασμό, τα παιδιά προετοιμάζονται και αυτά για την Ανάσταση του 

Κυρίου. Παίρνουν μεγάλα κλειδιά από εκείνα που είχαν οι παλιές κλειδαριές, 

δένουν με ένα σχοινί το κλειδί με μπαρούτι και βάζουν το καρφί στην τρύπα 

του κλειδιού, το βράδυ της Ανάστασης το χτυπούν δυνατά στον τοίχο για να 

εκπυρσοκροτήσει και να χαλάσει ο κόσμος. Άλλοι κόβουν μακριές λωρίδες 

χαρτιού, βάζουν στην άκρη της κάθε λωρίδας μπαρούτι και ένα φυτίλι, την 

τυλίγουν τριγωνικά, ώστε να προεξέχει το φιτίλι που το ανάβουν και από την 

ώρα που ο παπάς λέει το "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ". 

  

Το πρωί του Μ. Σαββάτου, η εκκλησία ασπροφορεί και στρώνεται με 

μυρωμένα λουλούδια του βουνού που λέγονται λαμπρές (μικρό μωβ αρωματικά 

λουλούδια). Οι νοικοκυρές φτιάχνουν τις λαμπρόπιττες και το γεμιστό αρνί.  

 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

Στην Κάρπαθο έχουμε το πατροπαράδοτο έθιμο το "βυζάντι" δηλ. αντί για 

σουβλιστό αρνί, γεμιστό αρνί με ρύζι, πλιγούρι και εντόσθια. Η προετοιμασία 

του γίνεται το μεγάλο Σάββατο. Στη συνέχεια, τοποθετείται στον 

παραδοσιακό Καρπάθιο φούρνο, ο οποίος σφραγίζεται με λάσπη και πηλό και 

ανήμερα του Πάσχα τον ανοίγουν και γιορτάζουν την ημέρα αυτή με Καρπάθιο 

κρασί και παραδοσιακούς χορούς. 
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Επίσης, στην Κοινότητα Μεννετών (Καρπάθου) την ημέρα του Αγίου 

Γεωργίου γιορτάζεται το "Λακκί". Οι Λακιώτες συγκεντρώνονται στον 

ομώνυμο λόγο όπου εκεί φιλοξενούν όλους τους ξένους αλλά και τους 

κατοίκους από τα γύρω χωριά στους οποίους προσφέρουν δωρεάν κρασί και 

αρνί, στην συνέχεια ρίχνουν δυναμίτες στο γκρεμό.  

 

 

 

 

      

Επτάνησα 
 

Στην Κέρκυρα, την Μ.Παρασκευή ξεκινά από την εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι της 9.30 το 

βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος με την απαραίτητη μπάντα της 

ενορίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταίος βγαίνει ο 

μεγαλοπρεπέστατος επιτάφιος της Μητρόπολης. Στις 9 το πρωί γίνεται η 

περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς το 

1574 οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους ορθοδόξους την περιφορά του την 

Μ.Παρασκευή, και από τότε οι Κερκυραίοι πραγματοποιούν την περιφορά μαζί 

με το Σεπτό Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο παλιά και πιο κατανυκτική 

Λιτανεία που βγαίνει σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον 

Κερκυραϊκό λαό από την σιτοδεία.  

Στις 11 το πρωί του Μ. Σαββάτου ο κόσμος περιμένει την πρώτη Ανάσταση. 

Όταν τελειώνει η ακολουθία στη Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες των 

εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα 

δοχεία (μπότιδες) στους δρόμους, με μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο έχει τις 

ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελίου «Συ δε Κύριε Ανάστησόν με ίνα 

συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως». 

  

Ένα άλλο Κερκυραϊκό Πασχαλινό έθιμο που αναβιώνει είναι το «Μαστέλο» 

(βαρέλι). Στην «Pinia» και κάτω από την Μεταλλική Κουκουνάρα που 

κρέμεται ασάλευτη μαζεύονται οι Φακίνοι, οι αχθοφόροι της πόλης, οι 

Πινιαδώροι, οι οποίοι τοποθετούσαν στη μέση του πεζοδρομίου ένα ξύλινο 
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βαρέλι. Το στόλιζαν με μυρτιές και βέρντε, του έβαζαν νερό και αυτοί 

σκορπισμένοι στο γύρο χώρο, παρακαλούσαν τους περαστικούς, που αυτή την 

ώρα ήταν πάρα πολλοί, να ρίξουν νομίσματα για ευχές στο νερό. Όταν 

πλησίαζε η ώρα της πρώτης Ανάστασης, οι Πηνιαδώροι σκορπισμένοι στην 

περιοχή της Πιάτσας κυνηγούσαν να βρουν κάποιον να τον ρίξουν στο βαρέλι. 

Αυτός μουσκίδι έβρεχε τον κόσμο γύρω του, ενώ περνούσαν οι μπάντες μας, 

παίζοντας το αλέγκρο μαρς «Μη φοβάστε Γραικοί». Στο τέλος έβγαινε ο 

βρεγμένος με γέλια και χαρές και έπαιρνε τα χρήματα που είχε το βαρέλι.  

 

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνεται η Ανάσταση στην Ανω Πλατεία. Όλα τα 

παράθυρα των γύρω σπιτιών είναι ανοιχτά με κεράκια αναμμένα. Τα 

παράθυρα των μεγάλων εξαορόφων σπιτιών, μαζί με το καταπληκτικό θέμα 

των χιλιάδων κεριών και των πιστών που παρακολουθούν την τελετή της 

Ανάστασης στη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας, συνθέτουν μία μεγαλειώδη 

εικόνα. Η Αναστάσιμος Ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό Ναό της Αγίας 

Παρασκευής. Την Κυριακή του Πάσχα κάθε εκκλησία, όπως συμβαίνει και με 

τους Επιταφίους, βγάζει την Ανάσταση με φιλαρμονικές, σχολεία, 

προσκόπους και χορωδίες. 

 

Στη Ζάκυνθο, η κατανυκτική ατμόσφαιρα και οι ιδιαιτερότητες του 

«Ζακυνθινού Πάσχα» με τα ιδιόμορφα «αντέτια» (έθιμα) το κάνουν να είναι 

ξεχωριστό. Το μεσημέρι της Μ.Παρασκευής, πλήθος πιστών συμμετέχει στην 

περιφορά του Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη. Στον 

Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων, η περιφορά του 

Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις πρώτες πρωινές 

ώρες του Μ.Σαββάτου, ενώ με την ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει 

την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας, ο Δεσπότης αφήνει 

ελεύθερα άσπρα περιστέρια ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο δρόμο πήλινα 

δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού από τα παράθυρά τους.  

 

Στη Λευκάδα, το βράδυ της Μ.Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό δρόμο της 

πόλης, με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετική, κεντρική πλατεία, η περιφορά 

των Επιταφίων των ενοριών, συνοδεία Φιλαρμονικής. Το Μ.Σάββατο το πρωί, 

η Φιλαρμονική παίζει στους δρόμους της πόλης χαρούμενους σκοπούς, ενώ οι 

νοικοκυρές πετούν και σπάζουν έξω από τα σπίτια τους διάφορα πήλινα 

αγγεία. 
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Έθιμα του Πάσχα από την Κεφαλονιά 

Σε όλες τις εκκλησίες στολίζεται ο Επιτάφιος με ανοιξιάτικα άνθη. Επάνω 

του απλώνονται αρωματικά φύλλα και ανθοπέταλα.Γίνεται μια συγκινητική 

πένθιμη λιτανεία με αναμμένα κεριά γύρω από την ενορία για να αγιασθεί η 

περιοχή και τα σπίτια. 

Το πρωί του Σαββάτου,φύλλα δάφνης σκορπίζονται στο δάπεδο των 

εκκλησιών συμβολίζοντας την δόξα και την νίκη του Χριστού πάνω στόν 

θάνατο.Τα μεσάνυχτα εορτάζεται η Ανάσταση.Είναι έθιμο να πάρει ο καθένας 

το κερί του στο σπίτι προσπαθώντας να μην σβήσει στον δρόμο, φέρνοντας το 

Αναστάσιμο φώς,ευλογία για τον υπόλοιπο χρόνο.Γίνεται πραγματικός 

πόλεμος από τα βαρελότα και τα βεγγαλικά που δεν σέβονται ούτε τα γένια 

του δεσπότη. 

Η πιο σημαντική και όμορφη γιορτή για τους Έλληνες είναι το Πάσχα.Κατά το 

έθιμο, μετά την 50ήμερη νηστεία,ψήνονται αρνιά και τρώγονται τα κόκκινα 

αυγά που έχουν ετοιμασθεί για τις Πασχαλινές ημέρες.Απαραίτητο 

συμπλήρωμα του Πασχαλινού τραπεζιού είναι το Λαμπρόψωμο που οι 

νοικοκυρές συνήθιζαν να ψένουν την Μεγάλη Πέμπτη. Είναι διακοσμημένο με 

το σχήμα του Σταυρού και ένα κόκκινο αυγό στο κέντρο.Το κόκκινο ήταν 

βασιλικό χρώμα και τα αυγά βάφονται βράζοντάς τα με ένα ειδικό φύκι που 

πουλιέται στήν αγορά του Αργοστολίου πριν το Πάσχα. 

Η εκκλησία στολίζεται με κλαδιά φοίνικα (σύμβολο νίκης πάνω στο θάνατο) 

και φτιάχνονται τα βάγια, μικροί σταυροί από φύλλα φοίνικα δεμένα με 

κλαδάκια ελιάς (σύμβολο ειρήνης) δεντρολίβανο (σύμβολο ανάμνησης)δάφνη 

(σύμβολο νίκης)και φασκόμηλο (σύμβολο σωτηρίας).Κάθε ένας από το 

εκκλησίασμα παίρνει ένα ματσάκι από τον ιερέα πρίν φύγει από την εκκλησία.  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ:  

Τα παιδιά γύριζαν στις γειτονιές λέγοντας τα κάλαντα του Λαζάρου. 

Κρατούσαν τριζόνια στα χέρια τους. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ: 

Στους νιόπαντρους έδιναν ένα ξεχωριστό βάγιο, το οποίο ονομαζόταν 

βαγιοφόρα. Είχε επάνω του εκτός από τα συνηθισμένα φυτά των υπόλοιπων 

κοινών βάγιων και κόκκινες διπλές βιολέτες. Οι βαγιοφόρες προσφέρονταν 

στους νιόπαντρους μέσα σε ένα δίσκο και αυτοί έδιναν χρήματα καθώς 

έπαιρναν το βάγιο.  

Το συνηθισμένο φαγητό της ημέρας είναι ψάρι και ιδίως μπακαλεόπιτα ή 

κοφισόπιτα. 

 

 

http://tetartisumfwnia.blogspot.gr/2011/04/blog-post_15.html
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ:  

Πηγαίνοντας στην εκκλησία για το μυστήριο του ευχελαίου , οι γυναίκες είχαν 

μαζί τους μια λεκανίτσα με αλεύρι και επτά κεριά-όσα ήταν τα Ευαγγέλια. Το 

κάθε κερί άναβε όταν λεγόταν το Ευαγγέλιο. Το αλεύρι αυτό δεν το πετούσαν, 

αλλά το έκαναν πρόσφορο και τον πήγαιναν κατόπιν στην εκκλησία, ή το 

χρησιμοποιούσαν όταν έκαναν ευχέλαιο στο σπίτι τους. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: 

Την ημέρα αυτή πρώτα μεταλάβαιναν και μετά έβαφαν τα αυγά γύρω στις 

δώδεκα το μεσημέρι. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές και γενικά θετικές 

ιδιότητες που αποδίδονται στο πρώτο βαμμένο αυγό, όπως αυτή που θέλει το 

χαλάζι να σταματά όταν βγάλουν το αυγό έξω την ώρα που ρίχνει χαλάζι. Το 

βράδυ την ώρα που ψάλλονται τα δώδεκα Ευαγγέλια, οι γυναίκες έχουν ένα 

μέτρο κλωστή μπλε και κάνουν ένα κόμπο κάθε φορά που λέγεται ένα 

Ευαγγέλιο. Την άλλη μέρα έβαζαν αυτή την κλωστή σε μια ανθισμένη 

αγραπιδιά για να παίρνει τις αρρώστιες του κόσμου. Το κερί που άναβε ο 

παπάς τα υπόλοιπα, το πήγαιναν στην εκκλησιά τη Λαμπρή για να ακούσει το 

Ευαγγέλιο της ημέρας και μετά το τοποθετούσαν στα δέντρα ή στα μελίσσια 

και αλλού. Του έβαζαν και μια καρφίτσα για να το γνωρίζουν. 

Την ημέρα αυτή οι υφάντρες, κρεμούσαν το “αντί” του αργαλειού και 

σταματούσαν τη δουλειά τους. 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 

Δεν έκανε να καρφώσουν τίποτα, ούτε να βγάλουν αίμα. Δεν έμπαζαν νερό 

στο σπίτι, ή, αν είχαν το έχυναν την επόμενη μέρα. Δεν έκανε να ανάψουν 

φωτιά, ούτε μαγείρευαν, ούτε γενικά έκαναν δουλειές. Το πρωί αφού 

προσκυνούσαν τον Εσταυρωμένο , έπιναν λίγο ξύδι. Αφού τελείωνε η 

λειτουργία, γύριζαν σπίτι και τότε έστρωναν τα κρεβάτια τους : ήταν έθιμο να 

μην τα στρώνουν προτού στρωθεί το κρεβάτι του Χριστού. Επίσης πήγαιναν 

στα νεκροταφεία για να ανάψουν τα καντήλια και να λιβανίσουν. Έμεναν όλη 

μέρα νηστικοί και το βράδυ μόνο έτρωγαν αντίδωρο.  

Ο Επιτάφιος στολιζόταν συνήθως το μεσημέρι από γυναίκες. Προηγουμένως 

είχαν μαζευτεί άνθη από λεμονιές και πορτοκαλιές και κάθε είδους λουλούδια 

από τα παιδιά που γύριζαν όλα τα σπίτια στα χωριά. 

Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας του Επιταφίου, άναβαν κεριά, ένα σε κάθε 

γωνία του. Από το πρώτο κερί που αναβόταν, έπαιρναν ένα κομμάτι για το 

σπίτι διότι το θεωρούσαν καλό. Με τα άνθη του επιταφίου έκαναν φυλαχτό. 

Μία ακόμα χρήση των λουλουδιών του Επιταφίου ήταν η μεταφορά τους στην 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ή στο ομώνυμο ξωκλήσι- αν κάποιο χωριό είχε 
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τέτοια εκκλησία- προκειμένου να ετοιμαστεί η εκκλησία που θα γιόρταζε τη 

Νέα Δευτέρα. Η μεταφορά των λουλουδιών γινόταν το Μεγάλο Σαββάτο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εβδομάδα μετά το Πάσχα καλείται Νέα ή Νιά από τους 

Κεφαλλονίτες. 

* Η όλη πορεία προς τη Μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή οι πενήντα μέρες που 

μεσολαβούν , προβάλλονται με το εξής αίνιγμα: “Τριαντάφυλλο εφτάφυλλο 

εφτά φορές εφτάφυλλο και μέσα από το εφτάφυλλο βγαίνει το τριαντάφυλλο”.  

** Οι επίτροποι της κάθε εκκλησιάς πήγαιναν στα σπίτια του χωριού, για να 

τους δώσουν οι ενορίτες αυγά ώστε να τα βάψουν για το Πάσχα. Αυτά τα 

μοίραζαν τη Νια Δευτέρα στα πανηγύρια που έκαναν τα ξωκλήσια του χωριού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ: 

 http://www.frenchfriends.info/ 

 http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=13868

6&catID=4(Κύπρος) 

 www.griechenland.diplode (Γερμανία) 

 www.deladides8cu.blog.spot (Γερμανία) 

 http://www.star.gr/Pages/Perierga.aspx?art=39533&artTitle=p

ascha_ta_pio_perierga_ethima_se_olo_ton_kosmo(Βόρεια 

Αμερική) 

 http://himaira.blogspot.com/2011/04/blog-post_232.html  

(Βόρεια Αμερική) 

 http://www.ispania.gr/ 

 http://paspif.gr/mona/ 

 http://www.athinorama.gr/ 

 http://epirusworld.blogspot.gr/2011/04/blog-post_9015.html 

 http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23514&subid=2&pubid

=10907109 ,  

 http://www.ofono.gr/article.php?id=22694&category_id=2 
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Ομάδες μαθητών που εργάστηκαν για την ερευνητική εργασία: 
 

Για τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη, Ασία, Ρωσία, Κάλαντα και 
προέλευση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τον Αι Βασίλη, 
για τις Απόκριες στην Ασία και το Πάσχα στην Ελλάδα: 
Ανδροπούλου Ηλέκτρα (Β1) 

Βαλλιάνος Νικόλαος  (Β1) 

Δάσκαλος Βαγγέλης  (Β1) 

Τρανού Αθανασία  (Β4) 

Τρανού Μαριλία   (Β4) 

 

 

Για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα, τις Απόκριες στην Ελλάδα 
και το Πάσχα στους Προτεστάντες: 
Ανδρίτσου Κατερίνα (Β1) 

Ζήκα Νικολέτα (Β2)  

Λεκάτη Αλεξάνδρα (Β2) 

Ουέντα Ράσα  (Β3) 

Παγκουρέλια Μαρία  (Β3) 

 

Για τα Χριστούγεννα στην Αμερική, τις Απόκριες στη Βενετία 
και στη Γαλλία, όπως και το Πάσχα των Καθολικών: 
Αγγελακοπούλου Αναστασία  (Β1) 

Γιαντζόγλου Χριστίνα  (Β1) 

Παρώνης Περικλής  (Β3) 

Σταυροπούλου Βασιλική  (Β4) 

Τζέλιου Χριστίνα  (Β4) 

 

Για τα Χριστούγεννα στην Αυστραλία, στον Καναδά και την 
Αφρική, τις Απόκριες στην Βραζιλία και το Ιουδαϊκό Πάσχα: 
Γαβαλάς Δαυίδ (Β1) 

Γεωργίου Γεώργιος (Β1) 

Γεωργόπουλος Νικόλαος (Β1) 

Γιαννάκος Ιωσήφ (Β1) 

Πάτρας Σπύρος (Β3) 


