
Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων

   Ένας πολύ σημαντικός τομέας της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι

τα  ήθη,  τα  έθιμα  και  οι  παραδόσεις  του  λαού  μας.  Οι  λέξεις  αυτές

συνδέονται  στενά  μεταξύ  τους  και  συμπληρώνουν  η  μια  την  άλλη.

Τα ήθη είναι οι αντιλήψεις, κάθε κοινωνίας, ενώ τα έθιμα είναι οι πράξεις

με  τις  οποίες  εκφράζονται  οι  αντιλήψεις  αυτές.  Όταν

τα έθιμα επαναλαμβάνονται  σταθερά  από  γενιά  σε  γενιά,

δημιουργούνται οι παραδόσεις.

Μερικά από τα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων είναι :

 Στην  Ιταλία,  η  περίοδος  των  Χριστουγέννων  διαρκεί  από  τις  8

Δεκεμβρίου  έως  τις  6  Ιανουαρίου  που  είναι  και  η  μέρα  των

Θεοφανείων. Στις 25 Δεκεμβρίου μετά το παραδοσιακό γεύμα, τα

παιδιά απαγγέλουν ποιήματα και ανταμείβονται χρηματικά. Κατά

την  Ιταλική  παράδοση,  παραμονή  Θεοφανείων  η  καλή  μάγισσα

Μπεφάνα, πετάει πάνω από τα σπίτια με την μαγική της σκούπα

και  αφήνει  χριστουγεννιάτικα  δώρα  στα  «καλά»  παιδιά,  ενώ

αντίθετα στα «άτακτα» αφήνει ένα σακί με κάρβουνο.



 Στη  Γερμανία,  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική  η  περίοδος  των

Χριστουγέννων. Οι Γερμανοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο στόλισμα

του  σπιτιού  με  πολύχρωμα  φωτάκια  και  χριστουγεννιάτικες

φιγούρες, ενώ συνηθίζουν να στολίζουν στο εξωτερικό του σπιτιού

φυσικό  έλατο.  Ένα από  τα  κύρια  έθιμά  τους,  είναι  το  λεγόμενο

“Adventskranz”.  Σύμφωνα  με  το  έθιμο  αυτό  τοποθετούν  ένα

κηροπήγιο  με  τέσσερις  θέσεις,  που  συμβολίζουν  τις  τέσσερις

τελευταίες εβδομάδες του έτους. Και κάθε Κυριακή που τελειώνει η

εβδομάδα,  ανάβουν  και  το  αντίστοιχο  κερί.  Έτσι  υπολογίζουν

αντίστροφα  τις  μέρες  που  απομένουν  για  τον  ερχομό  του  νέου

έτους.

 Στη  Γαλλία,  η  παραμονή  των  Χριστουγέννων  είναι  εργάσιμη

ημέρα. Ο Pere Noel, ο δικός τους δηλαδή Άγιος Βασίλης, δίνει τα

δώρα  του,  το  βράδυ  της  24ης  Δεκεμβρίου.  Ιδιαίτερη  βαρύτητα  οι

Γάλλοι,  δίνουν  στο  εορταστικό  τραπέζι  τόσο των Χριστουγέννων

όσο  και  της  Πρωτοχρονιάς,  το  οποίο  και  γεμίζουν  με  διάφορα

φαγητά  και  γλυκά.  Τα  αλεξανδρινά  λουλούδια,  τα  αποκαλούν

«αστέρια  των  Χριστουγέννων»  και  τα  επιλέγουν  τόσο  για  να

στολίσουν το σπίτι τους, όσο και για δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα.



 Στην Αυστρία, η περίοδος των Χριστουγέννων, ξεκινά από την 1η

Δεκεμβρίου. Εκεί τα δώρα τα μοιράζει στα παιδιά ο Άγιος Νικόλαος,

στις  6  Δεκεμβρίου.  Οι  Αυστριακοί  τοποθετούν  και  αυτοί  στο

χριστουγεννιάτικο στεφάνι τους, κεριά τα οποία και ανάβουν ένα –

ένα κάθε Κυριακή μέχρι να φτάσει η 24η Δεκεμβρίου.

  Στη Σουηδία, έχουν το έθιμο της «Λουτσία» – σύμβολο δηλαδή του

φωτός.  Στις  13  Δεκεμβρίου,  το  πρωί,  το  μεγαλύτερο  κορίτσι  της

οικογένειας,  ντυμένο στα λευκά πηγαίνει  από σπίτι  σε σπίτι  και

μοιράζει ζεστό καφέ με κουλουράκια. Στο κεφάλι φορά στεφάνι με

αναμμένα κεριά ενώ τραγουδά κάλαντα,  βασισμένα στον  ρυθμό

του ναπολιτάνικου τραγουδιού «Σάντα Λουτσία».

 Στην  Ιαπωνία,  τα  δώρα  στα  παιδιά  τα  φέρνει  ο  «Hoteiosho».  Ο

Hoteiosho, είναι μια αρχαία θεότητα του ιαπωνικού πάνθεον με την

ιδιαιτερότητα  να  έχει  μάτια  και  πίσω  στο  κεφάλι  του  και  έτσι

παρακολουθεί  και  ξέρει  ποια  παιδιά  ήταν  φρόνιμα  και  ποια  όχι

στην διάρκεια της χρονιάς.

 Στη Μεγάλη Βρετανία,  τα  παιδιά  γράφουν γράμμα στον  “Father

Christmas”,  όπου του δίνουν ευχές και  του ζητούν το δώρο τους.



Ρίχνουν το γράμμα μέσα στο τζάκι, ώστε ο καπνός να το πάρει μαζί

του και από την καμινάδα να το οδηγήσει στον Βόρειο Πόλο.

 Στην Ιρλανδία, χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για μπότες, κρεμούν

στο τζάκι μεγάλες τσάντες για να αφήσει μέσα ο Άγιος Βασίλης τα

δώρα του. Αφήνουν ένα ποτήρι μπύρα Guinness και ένα κομμάτι

κρεατόπιτα στην εξώπορτα του σπιτιού τους, για να τα βρει ο Άγιος

Βασίλης όταν θα τους επισκεφτεί.

 Στη  Ρωσία,  έχουν  το  χριστουγεννιάτικο  έθιμο,  να  ντύνουν  μία

νεαρή κοπέλα στα λευκά για να παραστήσει την Παναγία. Στις 6

Ιανουαρίου,  πολλές  περιοχές  της  Ρωσίας  με  ορθόδοξους

χριστιανούς, βασισμένοι στο Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζουν την

παραμονή των Χριστουγέννων, γνωστή και ως «Σοτσέλνικ».

 Στην Ελβετία, τα παιδιά περιμένουν την 6η Δεκεμβρίου, τον Άγιο

Νικόλαο να τους φέρει  δώρα και  γλυκά.  Την τελευταία Πέμπτη,

πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά παρελαύνουν τραγουδώντας τα

κάλαντα. Επίσης την παραμονή των Χριστουγέννων οι ανύπαντροι

άνδρες  του  χωριού  φοράνε  μαύρα  κοστούμια  και  ψηλά  μαύρα

καπέλα και κάνουν παρέλαση στους δρόμους.



 Το Βέλγιο μπαίνει  στο  πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς  με

την ημέρα του Sinterklaas και με τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte

Piet που μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις

κάλτσες των δώρων στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη για το

άλογο του Sinterklaas. Ο Sinterklaas  είναι ο Santa Claus ή αλλιώς Άι

Βασίλης.

 Στην Ισπανία, η χριστουγεννιάτικη περίοδος ξεκινάει με τη μεγάλη

κλήρωση της 22ης Δεκεμβρίου. Για τους Ισπανούς τα Χριστούγεννα

είναι η πιο σημαντική εορτή του χρόνου και την παραμονή (Noche

Buena) γιορτάζει όλη η οικογένεια μαζί. Ακολουθεί η Πρωτοχρονιά,

η οποία ονομάζεται «Noche Vieja», και η 6η Ιανουαρίου ή «Dia de

Reyes».

 Στη Νορβηγία, τα Χριστούγεννα ονομάζονται  «Jul» και έχουν τις

ρίζες τους σε αρχαία γεωργικά έθιμα του Χειμώνα και της εποχής

της συγκομιδής. Ο Julenissen όπως ονομάζεται ο Νορβηγός Άγιος

Βασίλης, μαζί με τους βοηθούς του φέρνει δώρα και καλή τύχη στο

σπίτι  και στο στάβλο.  Το δώρο του; Ένα μπολ με κουρκούτι από

αλεύρι.

Πηγή:https://perierga.gr/2013/12/christougenniatika-ethima-tou-

kosmou/

Χριστούγεννα στην Ελλάδα.

 Η Αθήνα επιφυλάσσει  μια  μεγαλοπρεπή  υποδοχή  στα

Χριστούγεννα. Οι κεντρικές πλατείες και οι δρόμοι πλημμυρίζουν

από φώτα και μουσικές. Τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά μαγαζιά αλλά

και κάθε γωνιά στολίζονται καλαίσθητα με χιλιάδες λαμπιόνια. Η

πλατεία Συντάγματος με το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δένδρο, το

καρουζέλ, και τις πολλαπλές εκδηλώσεις δίνει το ρυθμό σε όλη την

πόλη.  Ο  Εθνικός  Κήπος  μετατρέπεται  σε  έναν  ονειρικό  χώρο

μάθησης και δράσης που μαγεύει μικρούς και μεγάλους.

 Στην  Πάτρα  τα  παιδιά  έχουν  την  τιμητική  τους,  αφού  θα

λατρέψουν το  χριστουγεννιάτικο  χωριό  που  στήνεται  στο  λιμάνι

για να τους ταξιδέψει  στα πιο αγαπημένα παραμύθια.

https://www.discovergreece.com/el/attica/athens


 Καλάβρυτα  :Μια  βόλτα   με  τον  οδοντωτό,  περίπατοι

στα  σοκάκια  της  πόλης  με  βαθιές  εισπνοές  του

αναζωογονητικού βουνήσιου αέρα, επίσκεψη στη Μονή

της  Αγίας  Λαύρας  και  φυσικά  σκι  στις  πλαγιές  του

Χελμού, είναι μερικά από όσα μπορείτε να κάνετε στην

ιστορική πόλη.

 Όπως  όλες  τις  εποχές  έτσι  και  τα  Χριστούγεννα το

Πήλιο  μαγνητίζει τους  επισκέπτες  του  με  τη

παραδείσια  ομορφιά  του.  Ντυμένο  στα  λευκά

προσφέρεται για περιπάτους στα πανέμορφα χωριά του

και στα ανήλιαγα δάση του, αλλά και για παιχνίδια στο

χιόνι στο χιονοδρομικό του κέντρο.

 Ελάτη  –Περτούλι  :Έλατα,  λιβάδια  κάτασπρα,  μυρωδιά

ξύλου και  βρεγμένης γης,  ζεστό  αφέψημα σε  σαλέ και

κομψά  μαγαζιά,  βόλτες  με  τα  έλκηθρα

στο χιονοδρομικό  κέντρο  στο  Περτούλι.  Ένα  σκηνικό

Άλπεων  στην  καρδιά  της  Ελλάδας.  Συνδυάστε  την

παραμονή σας με μια επίσκεψη στο Μύλο των Ξωτικών

τη  μεγαλύτερη  γιορτή  στην  πόλη  των  Τρικάλων.

Δραστηριότητες  στο  Fun  park  και  το  παγοδρόμιο,  το

εργαστήριο του ‘Αη Βασίλη, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,

και  μια  καινούργια  ιστορία  που  ετοιμάζουν  τα  ξωτικά

και που θα ταξιδέψει  μικρούς και μεγάλους.

 Παραδοσιακό  και  ανεπιτήδευτο,  το Μέτσοβο  τα

Χριστούγεννα σαγηνεύει  τους  επισκέπτες  του  με  την

ομορφιά  των  χιονισμένων  βουνών  και  την  αυθεντική

ατμόσφαιρα.

 Θεσσαλονίκη:  Φώτα,  ομίχλη,  όμορφες  μυρωδιές,  το

στολισμένο  καράβι  στην  πλατεία  Αριστοτέλους,  οι

πολύβουες παρέες,  τα μεζεδοπωλεία που σφύζουν από

κόσμο.  Όλοι  και  όλα  κινούνται  στους  εορταστικούς

ρυθμούς  της  πόλης  με  μια  διάθεση  χαλαρή  και

χαρούμενη.

 Αράχωβα :Mε το υπέροχο χιονοδρομικό κέντρο και  για

στιγμές  χαλάρωσης  και  περιπάτους  στη  φύση,  η

Αράχωβα σας εγγυάται μαγικά Χριστούγεννα.

https://www.discovergreece.com/el/mainland/thessaly-sporades/elati-pertouli
https://www.discovergreece.com/el/mainland/epirus/metsovo
https://www.discovergreece.com/el/mainland/epirus/metsovo
https://www.discovergreece.com/el/mainland/thessaly-sporades/pelion
https://www.discovergreece.com/el/mainland/thessaly-sporades/pelion


   Από  τη  μια  άκρη  της  Ελλάδας  μέχρι  την  άλλη  οι

γειτονιές  γεμίζουν  την  παραμονή  των  Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς από τις φωνές των   παιδιών που

τραγουδούν τα  κάλαντα και  διαλαλούν  τη  χαρμόσυνη

είδηση  της  γέννησης  του  Χριστού.  Οι  νοικοκυρές

ετοιμάζουν  με  περισσή  χαρά  το Χριστόψωμο,  το

ευλογημένο  ψωμί,  τα  Χριστούγεννα  και

την Βασιλόπιτα την Πρωτοχρονιά   με  το κέρμα για τον

τυχερό  της  βραδιάς.  Το  σπίτι  έχει  ήδη  μοσχομυρίσει

από  τους κουραμπιέδες  και  τα  μελομακάρονα που

στολίζουν  την  τραπεζαρία  μαζί  με  το

χριστουγεννιάτικο δένδρο που λαμπυρίζει στο σκοτάδι.

Πηγή:https://www.discovergreece.com/el/travel-ideas/

best-of/11-christmas-destinations-greece
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