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ΔΙΣΑΓΩΓΗ 

                                    

Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 
 

Α. Παξάδνζε: 

 

Οξηζκνί: 
 

1. παξάδνζε ε [paráδosi] O33 : I1. κεηαβίβαζε, παξαρψξεζε: α. ελφο πξάγκαηνο ζε 

θπ. πνπ ην δηθαηνχηαη ή πνπ ππάξρεη δέζκεπζε απέλαληί ηνπ: ~ ρξεκάησλ / επηηαγήο / 

επηζηνιήο. H ~ ησλ εκπνξεπκάησλ έγηλε απζεκεξόλ. H ~ βαζκνινγίαο από ηνπο 

θαζεγεηέο γίλεηαη θάζε ηξίκελν. β. κηαο εμνπζίαο, αξκνδηφηεηαο, δηαρείξηζεο ζε θπ. 

αληηθαηαζηάηε, δηάδνρν: ~ ππεξεζίαο / ππνπξγείνπ / ηακείνπ. γ. θπξηφηεηαο ή ρξήζεο 

αθηλήηνπ ή άιιεο θαηαζθεπήο ζε θπ. χζηεξα απφ ζπκθσλία: ~ δηακεξίζκαηνο / 

νηθνδνκήο από ηνλ εξγνιάβν ζην δηθαηνύρν. Kαζπζηέξεζε ε ~ ηνπ έξγνπ από ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. 2. πξνζαγσγή πξνζψπνπ ζε θάπνηα αξρή, εμνπζία, γηα λα 

ππνζηεί θάπνηεο ζπλέπεηεο (ηηκσξία θηι.) ή γηα λα αθνινπζεζνχλ θάπνηεο 
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δηαδηθαζίεο: ~ ηνπ θαθνπνηνύ ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. 3. δηδαζθαιία: ~ καζεκάησλ. || 

(πιεζ.): Παξαθνινύζεζα αλειιηπώο ηηο παξαδόζεηο ηνπ θαζεγεηή, γηα δηδαζθαιία 

θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ. 4. (γηα πξφζ. ή πξγ.) ππνηαγή (χζηεξα απφ ήηηα ή κεγάιε 

πίεζε) ζηελ εμνπζία ηνπ αληηπάινπ, ηνπ ληθεηή: H ~ ηεο πόιεο / ηνπ νρπξνύ / ηνπ 

αληηπάινπ / ηνπ ζηξαηεύκαηνο / ηνπ Γεξκαλνύ ζηξαηεγνύ. Πξνηίκεζαλ ηνλ εξσηθό 

ζάλαην παξά ηελ εμεπηειηζηηθή ~. ~ άλεπ όξσλ, νινθιεξσηηθή. II1. (ζπρλά ζηνλ 

πιεζ.) φ,ηη αλαπηχζζεηαη ηζηνξηθά θαη κεηαδίδεηαη (ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο, 

θνηλσλίαο θηι.) απφ γεληά ζε γεληά ζε ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο, αληηιήςεηο, ηδέεο, 

έζηκα, δξαζηεξηφηεηεο, πξαθηηθέο θηι.: Παιηά / αξραία / καθξαίσλε / αμηόινγε / ιατθή 

/ δεκνθξαηηθή ~. Καιιηεξγώ / δηαθπιάζζσ / δηαηεξώ / ηεξώ / ζπλερίδσ / αλαηξέπσ / 

ζπάδσ ηηο παξαδόζεηο. Μέλσ πηζηόο / ζηαζεξόο ζηηο παξαδόζεηο. Οηθνγελεηαθέο / 

εζληθέο παξαδόζεηο. Οη  ζεκεξηλνί ηερλίηεο πξνζπαζνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ πακπάιαηα 

ειιεληθή ~ ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ. || ηζηνξηθή ζπλέρεηα, επαλάιεςε πνπ 

δεκηνπξγεί θαζεζηψο: O Οιπκπηαθόο έζπαζε ηελ ~ θεξδίδνληαο ηνλ ΠAOK ζηε 

Θεζζαινλίθε. (έθθξ.) έρσ ~ ζε θη., έρσ αλαπηχμεη, θαιιηεξγήζεη θη. ζην παξειζφλ, 

πνπ ην δηαζέησ, πνπ ηζρχεη θαη ζην παξφλ: H Διιάδα έρεη ~ ζηε θηινμελία. H Bξαδηιία 

έρεη ~ ζην πνδόζθαηξν. από ~ / (ιφγ.) εθ παξαδόζεσο, γηα θη. πνπ ζπλερίδεηαη απφ 

παιηά: Δίλαη από ~ δεκνθξαηηθόο. 2. (ζπρλά πιεζ.) παιηέο ηζηνξίεο, κπζηθέο 

δηεγήζεηο, ζξχινη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη κεηαδφζεθαλ θπξίσο πξνθνξηθά ζηνπο 

κεηαγελεζηέξνπο: Μπζηθέο / ηζηνξηθέο / ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο. H ~ γηα ην 

καξκαξσκέλν βαζηιηά / γηα ηε γνξγόλα θαη ην Mεγαιέμαληξν. || Iεξά Παξάδνζε, ην 

ζχλνιν ησλ ζξεζθεπηηθψλ αιεζεηψλ, πνπ παξαδφζεθαλ πξνθνξηθά θπξίσο απφ ην 

Υξηζηφ θαη απφ ηνπο Aπνζηφινπο: H Αγία Γξαθή θαη ε Iεξά Παξάδνζε. 3α. ν ηξφπνο 

κεηάδνζεο ηεο παξάδνζεο (ζηηο ζεκ. II1, 2): Πξνθνξηθή / γξαπηή ~. β. ν θνξέαο 

δεκηνπξγίαο θαη κεηάδνζεο ηεο παξάδνζεο (ζηηο ζεκ. II1, 2): Λόγηα / ιατθή ~. [ιφγ.: 

Η: αξρ. παξάδν(ζηο) -ζε· ΗΗ: ζεκδ. γαιι. tratidion & γεξκ. ῦberlieferung] 

*(Δξκελεπηηθφ, νξζνγξαθηθφ θαη εηπκνινγηθφ ιεμηθφ ηεο θνηλήο λενειιεληθήο 

(ΛΚΝ), εθδφζεθε ην 1998 απφ ην Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.)  

2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε:  

  Πξνθνξηθή παξάδνζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ, ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά, κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δίλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο απφ ηηο νπνίεο εκπινπηίδεηαη θαη ζηηο 

νπνίεο πξνζαξκφδεηαη θαη αθνξά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ πξνθνξηθή παξάδνζε απνηππψλεη θαη κεηαβηβάδεη ηηο αληηιήςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ηεο παξαδνζηαθήο θνηλφηεηαο. Γηαζθεδάδεη 

αιιά θαη δηδάζθεη. 

3. Πξνθνξηθή ινγνηερλία:  

 Ζ πξνθνξηθή ινγνηερλία ή ιατθή ινγνηερλία ή θαη ιατθή θηινινγία αθνξά ζε 

ζχλζεηεο κνξθέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε θαη έρεη ηελ ίδηα ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, φπσο θαη απηή. Σα 

πξνθνξηθά ινγνηερληθά έξγα, θαζψο αλαπιάζνληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία, 

απνηππψλνπλ θάζε θνξά ηελ θνζκνζεσξία ηεο. Παξάιιεια κεηαθέξνπλ ζηελ ίδηα 

θνηλσλία πξφηππα θαη αληηιήςεηο απφ άιινπο ρψξνπο θαη άιινπο ρξφλνπο. 

3.1. Δίδε ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο: 

Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηα μφξθηα, ηα παξακχζηα, ηα αηλίγκαηα, νη κχζνη, νη ζξχινη, 

ηα νλφκαηα πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ, νη επηξάπειεο δηεγήζεηο, νη παξνηκίεο, νη 

επρέο θαη νη θαηάξεο ζπληζηνχλ θαηά βάζε ηα είδε ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο. ηνλ 

θαηάινγν απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλνδεπηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ή ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ αθεγεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ αθήγεζε ελφο παξακπζηνχ. 
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Αθφκε θαη ν ρνξφο πνπ αθνινπζεί ζπρλά ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κπνξεί λα εληαρζεί 

εδψ. 

3.2. Χαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο: 

α) Ζ πξνθνξηθή ινγνηερλία δηαθέξεη απφ ηη γξαπηή. ηε γξαπηή ινγνηερλία ππάξρεη 

δεκηνπξγφο ζπγθεθξηκέλνο θαη ην έξγν δηαδίδεηαη κε ην γξαπηφ ιφγν. Αληίζεηα, ζηελ 

πξνθνξηθή ινγνηερλία ν αξρηθφο δεκηνπξγφο ράλεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

θαζψο ην έξγν κεηαιιάζζεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα.  

β) Ο αθεγεηήο ή ν εθηειεζηήο ελφο είδνπο ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο δελ λνείηαη 

σο δεκηνπξγφο, αιιά σο εξκελεπηήο ηνπ. Σν πξνζσπηθφ ζηνηρείν ηνπ εηζρσξεί κέζα 

ζην έξγν ρσξίο σζηφζν λα κεηαβάιιεηαη ν βαζηθφο θνξκφο ηνπ, αθνχ ε αθήγεζε δελ 

γίλεηαη απζφξκεηα. Αληίζεηα, αθνινπζεί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ηνπ 

αθεγεηή, ην ρξφλν εθθνξάο ηεο αθήγεζεο, ην ρψξν εθθνξάο ηεο θαη ην αθξναηήξην. 

Γηα παξάδεηγκα, ην ξεπεξηφξην ηνπ θάζε αθεγεηή είλαη πεξηνξηζκέλν. Σα κνηξνιφγηα 

ή ηα ηαρηαξίζκαηα πξνυπνζέηνπλ γπλαίθα-αθεγεηή. Σα αηλίγκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Άξα φια δελ κπνξεί λα εθθέξνληαη απφ φινπο, ζε 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή, ε πξνθνξηθή 

ινγνηερλία απαηηεί νξηζκέλεο «δεμηόηεηεο» ηφζν απφ ηνλ ίδην, φζν θαη απφ ηνλ 

αθξναηή. Απαηηεί κηα αλεπηπγκέλε καζεζηαθή ηθαλφηεηα θαη εμάζθεζε ηεο κλήκεο 

ηέηνηαο, πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ αθνκνίσζε 

ηεο γλψζεο πνπ κεηαθέξεη. 

γ)Σν θπξίαξρν κέζν κεηαβίβαζεο ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο είλαη ε γιψζζα. Ζ 

γιψζζα απνηειεί ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη 

κπνξεί λα είλαη απιή ή ζχλζεηε. Μηα ζχλζεηε γιψζζα κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία 

γισζζηθά άιισλ ιαψλ, φπσο ζπλεζέζηεξα ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, φπνπ 

εληνπίδνληαη ηνπξθηθά, βνπιγαξηθά, ηηαιηθά ή βιάρηθα ζηνηρεία. Ζ ζχλζεηε γιψζζα 

κπνξεί λα είλαη αθφκε θαηαλνεηή κφλν απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, φπσο είλαη ε 

γιψζζα ησλ θηηζηάδσλ. Έηζη ε γιψζζα γίλεηαη ην πεξίγξακκα κέζα ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη ην πξνθνξηθφ έξγν. 

δ) Ζ πξνθνξηθή ινγνηερλία κπνξεί λα έρεη πεδή ή έκκεηξε κνξθή. Υξεζηκνπνηεί, δε, 

γηα λα εθθξαζηεί ηνπο ηξφπνπο ηεο γξαπηήο ινγνηερλίαο: εηθφλεο, παξνκνηψζεηο, 

κεηαθνξέο θ.ι.π. 

ε) Ο ηξφπνο δηάδνζεο ησλ έξγσλ ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο εμαξηάηαη απφ ην 

ραξαθηήξα ηνπ κελχκαηνο πνπ κεηαθέξνπλ. Δίλαη ζαθέο φηη ην κήλπκα αθνξά, θαηά 

θχξην ιφγν, ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία έρεη παξαρζεί. Απηφ ζηε ζπλέρεηα 

κεηαδίδεηαη κέζα ζην ρξφλν, απφ γεληά ζε γεληά. Οη αιιαγέο ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ζην θείκελν είλαη ιίγεο θαη αξγέο. Σν ίδην θείκελν είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζεί θαη 

έμσ απφ ηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο, κέζσ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ: εξγάηεο, 

έκπνξνη ή λαπηηθνί. Έηζη γίλεηαη κεηαθνξά ζην ρψξν. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε νη 

αιιαγέο ζην θείκελν είλαη έληνλεο θαζψο απηφ πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο λέαο 

θνηλσλίαο. Ζ κεηαθνξά ζην ρψξν ζεκαίλεη θαη ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα ησλ 

κελπκάησλ, πνπ κεηαθέξεη έλα ιατθφ ινγνηερληθφ θείκελν. 

Μηα άιιε δίνδνο κεηάδνζεο ησλ πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ είλαη θαη ε κεηαθνξά απφ 

είδνο ζε είδνο. Παξαηεξείηαη, δειαδή, ε εκθάληζε ελφο κνηίβνπ ή ζέκαηνο κέζα ζε 

δχν δηαθνξεηηθά είδε. Σν ζέκα ηνπ λεθξνχ αδειθνχ ζπλαληάηαη ηφζν ζην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη, φζν θαη ζην παξακχζη. Δίλαη, επίζεο, ζπρλφ ην θαηλφκελν ηνπ 

εγθηβσηηζκνχ ελφο ζχληνκνπ είδνπο κέζα ζ’ έλα κεγαιχηεξν. Σν ειιεληθφ ιατθφ 

παξακχζη εκπεξηέρεη, ζπρλά, αηλίγκαηα. 

4. Λατθέο παξαδόζεηο: 

Παξαδφζεηο ή ζξχινη ιέγνληαη νη θαληαζηηθέο δηεγήζεηο πνπ πιάζεη ν ιαφο κε βάζε 

ηηο δνμαζίεο ηνπ γηα νξηζκέλνπο ηφπνπο θαη φληα, θαη πνπ ηηο πηζηεχεη γηα αιεζηλέο. 
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ηελ πεξίπησζε απηή ε ιέμε παξάδνζε έρεη ηελ έλλνηα ηεο θιεξνλνκεκέλεο ηζηνξίαο 

ή εξκελείαο ελφο θαηλφκελνπ. (Legende, Saga) 

Β) Ήζε θαη έζηκα 

Οξηζκνί: 

1. Ήζε:  Σα ήζε κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο αξκφδνπζεο θαη πάγηεο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ κειψλ ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπλχπαξμεο. 

Αθνξνχλ κε άιια ιφγηα ζε ζπζηήκαηα αμηψλ θαη θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζε έλα 

δεδνκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

2. Έζηκα: Σα έζηκα αθνξνχλ ζε θαλνληθφηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο, φπσο θαη ζε κηα 

πιεζψξα απφ πνιχκνξθεο εθθάλζεηο πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πίζσ απφ θάζε έζηκν ππάξρεη κηα θνηλσληθή ελέξγεηα ( πξάμε) πνπ δελ  είλαη 

απζφξκεηε θαη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε κηα απζηεξά θαζνξηζκέλε ζηηγκή (Moment). 

Ζ ελέξγεηα απηή είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα κηα θνηλσληθή νκάδα, εθηειείηαη ζε 

πιαίζηα θαλνληθφηεηαο θαη επαλαθνξάο απφ κέξνπο ηεο, κάιηζηα, φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηεο, αθνινπζείηαη κηα νξηζκέλε πνξεία απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, ην 

ηππηθφ ηεο νπνίαο είλαη γλσζηφ ζηνπο θνξείο ηεο φπσο θαη ε ζεκαζηνινγηθή γιψζζα  

ηεο.  

Γ. Λαηξεπηηθά ιατθά βηώκαηα: 

Οξηζκνί: 

1. ιαηξεία ε [latría] O25 : 1. ε αγάπε, ε αθνζίσζε, ε επζέβεηα πξνο ην Θεφ: H ~ 

ζηνλ έλα θαη κνλαδηθό Θεό. O λαόο είλαη ηόπνο ιαηξείαο. H ~ ησλ ζεώλ ηνπ Οιύκπνπ. 

|| H ~ ησλ πξνγόλσλ / ησλ εξώσλ. 2. ηα ιφγηα θαη νη πξάμεηο κε ηηο νπνίεο 

εθδειψλεηαη ε αγάπε, ε επζέβεηα, ε αθνζίσζε πξνο ην Θεφ: H ηειεηνπξγία ηεο 

ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο. 3. ε ππεξβνιηθή αγάπε πξνο πξφζσπα, πξάγκαηα, πξνο 

πλεπκαηηθέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο: Έρεη ~ ζηε γπλαίθα ηνπ / ζηα παηδηά ηνπ. Σελ 

θνηηάδεη κε ~. Ηζνπνηνί, πνδνζθαηξηζηέο, πνιηηηθνί γίλνληαη ζπρλά αληηθείκελν 

ιαηξείαο. H ~ ηνπ ρξήκαηνο / ηνπ θέξδνπο. Δίλαη κεγάιε ε ~ ηνπ γηα ηε κνπζηθή / γηα ηα 

ζπνξ / γηα ην ζέαηξν. 4. (θπξ. γηα πξφζσπν) ην αληηθείκελν ηεο ππεξβνιηθήο αγάπεο: 

Γηαηί, ~ κνπ, κε ζηελνρσξείο; O θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε κεγάιε ~ ηεο. [ιφγ. < αξρ. 

ιαηξεία `ππεξεζία ζε ζεφ] 

1.1. Λαηξεία: ηε ιανγξαθία νλνκάδνπκε ιαηξεία ην ζχλνιν ησλ δνμαζηψλ, ησλ 

εζίκσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο γηνξηέο κε βάζε ηε ζξεζθεία αιιά 

θαη κε δηάζεζε λα ηηκεζνχλ ή λα εμεπκεληζζνχλ νη νπνηεζδήπνηε δπλάκεηο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ θαη ηε δηαηξνθηθή παξαγσγή. Σα έζηκα θαη νη 

εθδειψζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία αιιά θξαηνχλ θη απφ ηελ 

αξραία ειιεληθή παξάδνζε ή απφ ηελ πξσηφγνλε ζξεζθεπηηθφηεηα ησλ ιαψλ. 

(Γ. Λνπθάηνο) 

1.2. Γηάθξηζε ηεο ιατθήο ιαηξείαο:  

1. Γεληθή δνμαζηηθή ιαηξεία 

2. Δηδηθή εζηκηθή ιαηξεία  
 

Κείκελα: 

Α. Τν κπζηηθό ησλ κεγάισλ ενξηώλ  ( Λ. Βαξβόγιε εθ. Βήκα 11/04/2004)  

   Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηε ζθνπηά ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

θαηαδεηθλχνπλ κηα λέα ηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ: λα λνεκαηνδνηήζεη είηε ηηο 

παιηέο θαη θαζηεξσκέλεο ξνπηίλεο ηνπ είηε ηηο λέεο - ελίνηε ηξνκαθηηθέο θαη 

αλεμέιεγθηεο - εκπεηξίεο ηνπ. 

1. H ζθνπηά ηεο νηθνγέλεηαο  

Μεγάιν κέξνο ηνπ 20
νπ

  αηψλα έρεη επελδπζεί ζε θνηλσληνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζπδπγηθή επηπρία θαη ηε ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ δεπγαξηνχ, θαζ’ 
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φηη ζεσξείηαη φηη ε ζξεζθεπηηθή νκνγακία πξνζθέξεη έλα θνηλφ ππφβαζξν αμηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ. Οη  Heaton θαη Pratt πξεζβεχνπλ φηη απηέο νη πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ 

ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη κεηψλνπλ ηηο ζπδπγηθέο πξνζηξηβέο ζε ζέκαηα φπσο ε 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ή ν ενξηαζκφο ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ. Απφ ηελ άιιε, ην θνηλφ 

ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν κπνξεί λα βνεζήζεη ην δεπγάξη ζε απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζε 

αλάινγεο πξαθηηθέο, ελδπλακψλνληαο έηζη ηε ζρέζε ηνπο. Ο Mahoney θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζθάησο πξφηεηλαλ φηη ε ζξεζθεία έρεη πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα επηξξνή ζηε ζπδπγηθή επηπρία. Οη ζπληζηάκελεο ηεο πξσηνβάζκηαο 

επηξξνήο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην δεπγάξη νξγαλψλεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθθξάδνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ. Δδψ 

πεξηιακβάλνληαη νη επηζθέςεηο ζηελ εθθιεζία, ηα ζξεζθεπηηθά έζηκα θαη ην πψο 

γηνξηάδνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζην δεπγάξη 

επθαηξία γηα πνηνηηθφ ρξφλν καδί. H δεπηεξνβάζκηα επηξξνή, ζχκθσλα κε ηνλ 

Mahoney, ζρεηίδεηαη κε ηελ νκνγακία θαη ηνλ βαζκφ ζξεζθεπηηθφηεηαο ηνπ θαζελφο.  

Τα ήζε θαη έζηκα  

  Πνηνο είλαη ν παξάγσλ πνπ θαζνξίδεη ην πψο κηα νηθνγέλεηα γηνξηάδεη; χκθσλα κε 

ηνπο θαζεγεηέο Φπρνινγίαο Wolin θαη Bennett, ε απάληεζε βξίζθεηαη ζην παξειζφλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γνλείο έρνπλ κάζεη λα 

γηνξηάδνπλ απφ ηε δηθή ηνπο παηξηθή νηθνγέλεηα. Ο Bowen, απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, έδεημε πψο κεηαδίδνληαη νη δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο απφ 

γεληά ζε γεληά. Παξάιιεια, θιεξνδνηνχληαη θαη νη νηθνγελεηαθέο παξαδφζεηο.  

  Οη δχν δηαζηάζεηο ησλ νηθνγελεηαθψλ ενξηαζηηθψλ πξαθηηθψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ενξηαζηηθή ξνπηίλα θαη ην λφεκα. H ξνπηίλα ζπλίζηαηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο 

πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο πνπ έρεη θαζέλαο 

ζηνλ ενξηαζκφ, ελψ ην λφεκα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πξνζδνθίεο γηα ην πνηνο ζα 

ζπκκεηάζρεη, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζξεζθεπηηθή πξάμε θαη πνηα είλαη ε ζπκβνιηθή 

ηεο ζεκαζία αιιά θαη ε αθνζίσζε ζηε δηαηήξεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πξαθηηθήο ζηε 

λέα γεληά θαη ζην κέιινλ. Οη Wolin θαη Bennett θαηαιήγνπλ φηη νη θνηλέο πξαθηηθέο 

ηεο ενξηαζηηθήο «ξνπηίλαο» θαη ε λνεκαηνδφηεζε ηεο γηνξηήο ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγελεηαθήο θηινζνθίαο θαη ιεηηνπξγίαο βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπδπγηθήο 

ζρέζεο - εηδηθά ζηα πξψηα ζηάδηα κεηά ηελ ηεθλνπνίεζε -, κηα πεξίνδν ηδηαίηεξα 

δχζθνιε γηα ηε ζπδπγηθή επαξέζθεηα.  

  Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε κηα απιή ζπκβνπιή: θάζε 

νηθνγέλεηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηεο παξαδφζεηο θαη ηειεηνπξγηθά 

ενξηαζκνχ, δεκηνπξγψληαο έλα επράξηζην θιίκα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο.  

Θξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο  

ε άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2001 ζηελ επηζηεκνληθή επηζεψξεζε «Journal of 

Family Psychology» νη Barbara Fiese θαη Thomas Tomcho ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Syracuse ηεο Νέαο Τφξθεο δηεξεχλεζαλ ηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζπδπγηθή επηπρία. Σα δεπγάξηα είλαη πην 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε ζπδπγηθή ηνπο ζρέζε φηαλ νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο 

λνεκαηνδνηνχληαη ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Σα επξήκαηα απφ 

ζπλεληεχμεηο κε πεξηζζφηεξεο απφ 100 νηθνγέλεηεο έδεημαλ φηη γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ν ηξφπνο ενξηαζκνχ «θιεξνδνηήζεθε» απφ ηελ παηξηθή ηνπο 

νηθνγέλεηα ζηνπο ίδηνπο δηακνξθψλνληαο ηηο ενξηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ 

παξνχζα λέα ηνπο νηθνγέλεηα. Γηα ηηο γπλαίθεο ε ζπδπγηθή επραξίζηεζε 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν ενξηαζκνχ θαη ζηα έζηκα ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ γηα ηνπο 

άλδξεο ε επραξίζηεζε ζπλίζηαηαη ζην λφεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ. H 

έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ηειηθά δελ έρεη ζεκαζία ην πφζν ζξεζθεπφκελε είλαη κηα 

νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ηε ζπδπγηθή ηθαλνπνίεζε, αιιά πψο νη ζξεζθεπηηθέο ηεο 



 6 

πεπνηζήζεηο, κέζα απφ ηηο ενξηαζηηθέο ξνπηίλεο, ζπλδένπλ ζπκπεξηθνξέο κε αμίεο, 

επηβεβαηψλνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ελέρνπλ έλα ζπκβνιηθφ ζηνηρείν.  

2. H ζθνπηά ηεο θνηλσλίαο  

  Μεηά ηελ επίζεζε ηεο 11
εο

  επηεκβξίνπ ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο ηεο Νέαο 

Τφξθεο, ζθπγκνκεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ άθξε ζε άθξε ζηελ Ακεξηθή έδεημαλ φηη ε 

ζηάζε ηνπ κέζνπ πνιίηε ζε ζρέζε κε ηηο γηνξηέο είρε κεηαβιεζεί, αλαδεηψληαο 

βαζχηεξε λνεκαηνδφηεζε. χκθσλα κε ηελ εζληθή δεκνζθφπεζε, 63% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζρεδίαδαλ λα πξνζδψζνπλ πεξηζζφηεξν λφεκα ζηηο επεξρφκελεο 

γηνξηέο. χκθσλα κε ηνλ δξα Takoma Park, ε ηάζε ησλ αλζξψπσλ ήηαλ λα πεξάζνπλ 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο, κε ιηγφηεξεο 

πξνζηξηβέο θαη γθξίληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 70% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζπκνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηελ νηθνλνκία, αιιά αλεζπρνχλ κήπσο μνδεχνληαο πνιχ ηειηθά 

ρξεσζνχλ, ελψ 85% πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνπέο ψζηε λα 

βξνπλ πξνζσπηθφ λφεκα, λα ελδπλακψζνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαη λα πξνζδψζνπλ πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο.  

  Αιιά θαη κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή ηξαγσδία ζηε Μαδξίηε νη πνιίηεο ζπζπεηξψζεθαλ 

φρη κφλν γηα λα δψζνπλ ηε ζπιινγηθή ηνπο απάληεζε ζηελ ηξνκνθξαηία, αιιά θαη γηα 

λα επηηείλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα πνηφηεηα δσήο. ε έξεπλα πνπ 

εθπνλήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο απφ ηελ επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα Lesia 

Odario-Borras, νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπο (92%) 

δήισζαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηε γηνξηή ηνπ Πάζρα ζηέιλνληαο ην 

πξνζσπηθφ ηνπο κήλπκα αγάπεο θαη φρη λα αλαισζνχλ ζε εθδειψζεηο ζπκνχ ή 

ηππνπνηεκέλεο δηαζθέδαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 92% ησλ εξσηεζέλησλ εμέθξαζε 

ηελ πίζηε ηνπ ζηε δχλακε ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ 

πξνζθέξεη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. H ηξαγσδία πνπ άγγημε πνιιά 

ηζπαληθά ζπίηηα άγγημε θαη ηηο θαξδηέο πνιιψλ αλζξψπσλ, επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο 

λα επελδχζνπλ ζε πεξηζζφηεξε θαη πην νπζηαζηηθή επαθή κε νηθνγέλεηα θαη θίινπο, 

σο απφξξνηα ησλ ζπληαξαθηηθψλ γεγνλφησλ. Πεξίπνπ 75% ησλ ζπκκεηαζρφλησλ 

ζηελ έξεπλα δήισζε φηη επηζπκνχζε λα πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία ή ρξφλν γηα 

λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα απάληεζαλ φηη νη 

γηνξηέο δελ είλαη απιά πξνζσπηθή ππφζεζε, αιιά γεγνλφο ζπιινγηθήο εκβέιεηαο, 

ζρεηηδφκελν ςπρνινγηθά κε ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε.  

Πνξεία λνεκαηνδόηεζεο  

 Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηε ζθνπηά ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

θαηαδεηθλχνπλ κηα λέα ηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ: λα λνεκαηνδνηήζεη είηε ηηο 

παιηέο θαη θαζηεξσκέλεο ξνπηίλεο ηνπ είηε ηηο λέεο - ελίνηε ηξνκαθηηθέο θαη 

αλεμέιεγθηεο - εκπεηξίεο. H αλάγθε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρανηηθνχ - εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά - πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ε επηζπκία ζπλαηζζεκαηηθήο επέλδπζεο ζηελ 

ίδηα ηε δσή απνηεινχλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ σζνχλ ην άηνκν ζηελ εχξεζε 

λνεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζσπηθή ζεκαζία.  
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία    Brno:12/10/2010 

 

 Αληηζηνηρίεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη λενειιεληθήο ιατθήο ιαηξείαο 

 

   Οη άγηνη θαη νη αξραίνη ζενί 

1. Ο Άγηνο Νηθόιανο αληί Πνζεηδώλα 

2. Ο Ηιίαο αληί ηνπ ζενύ Ηιίνπ  

3. Αγία Βαξβάξα θαη ε Δθάηε 

4. Τν Άγην θσο 

5. Ο Αξραίνο Χάξσλ θαη ν λενειιεληθόο Χάξνο 

6. Τα εμσηηθά  

7. O Αλάζηα ν Θεόο  

 

Κείκελα: 

1. Φηύζηκν 

2. «Πηάζε Κόθθηλν» 

3. Ο γάκνο 

    Πξηλ από ην γάκν: Οη αξξαβώλεο ( ην πξν ηνπ γάκνπ δηάζηεκα) 

4. Η ηζηνξία ησλ θαιηθαηδάξσλ (Λατθή παξάδνζε) 

5. Όηαλ δέξλνπλε ηα μσηηθά 

6. Οη νλνκαζηηθέο γηνξηέο ζηνπο Έιιελεο 

7. Δζληθέο ενξηέο  

  

 

                                                              **** 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία    Brno:12/10/2010 

 

Αληηζηνηρίεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη λενειιεληθήο ιατθήο ιαηξείαο 

 

Οη άγηνη θαη νη αξραίνη ζενί 

1. Ο Άγηνο Νηθόιανο αληί Πνζεηδώλα: 

   Ο Άγηνο Νηθφιανο πνπ παλεγπξίδεη ζηηο 6 ηνπ Γεθέκβξε θαίλεηαη πσο δηαδέρηεθε 

ηνλ Πνζεηδψλα. Δίλαη έθνξνο ηεο ζάιαζζαο θαη πξνζηάηεο ησλ λαπηηθψλ.  

χκθσλα κε ηε ιατθή παξάδνζε ν Άγηνο Νηθφιανο ήηαλ θάπνηνο ζαιαζζηλφο 

θαξαβνθχξεο πνπ βαξέζεθε πηα απφ ηα ζπρλά λαπάγηα θαη ηηο πεξηπέηεηεο θαη ηέινο 

απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηε ζάιαζζα. Πήξε έλα θνππί θαη πξνρσξψληαο ζηα 

κεζφγεηα ηνπο ξσηνχζε ηη είλαη απηφ ην πξάγκα. ζν εθείλνη αλαγλψξηδαλ ην θνππί, 

εθείλνο απνκαθξχλνληαλ απφ ηελ ζάιαζζα, πεγαίλνληαο ζην εζσηεξηθφ. Κάπνηε 

ζπλάληεζε αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ηδέα απφ ην λαπηηθφ απηφ εμάξηεκα , θαη ζηελ 

εξψηεζε ηνπ απάληεζαλ μχιν. Σφηε θαηάιαβε φηη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δελ είραλ 

ζρέζε κε ηελ ζάιαζζα θαη εθεί εγθαηαζηάζεθε θαη αγίαζε. Ζ λενειιεληθή απηή 

παξάδνζε δελ είλαη δεκηνχξγεκα ηεο λεφηεξεο επνρήο. Σα ζηνηρεία ηεο βξίζθνληαη 

ζηνλ αξραίν κχζν ηνπ εμηιαζκνύ ηνπ Οδπζζέα. ηελ Οδχζζεηα ν κεξνο δηεγείηαη 

φηη ν κάληεο Σεηξεζίαο ζπκβνπιεχεη ηνλ Οδπζζέα θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζηνλ Άδε, 

αθνχ εθδηθεζεί ηνπο κλεζηήξεο λα πάξεη έλα θνππί θαη λα πάεη ζε έλα ηφπν κεζφγεην, 

φπνπ νη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ απφ ζάιαζζεο, πινία θαη θνππηά. Ο ηφπνο απηφο ζα 

βεβαησζεί ν Οδπζζέαο φηη είλαη απηφο πνπ ςάρλεη, γηαηί ζα ζπλαληήζεη έλαλ 

νδνηπφξν πνπ ζα λνκίζεη ην θνππί γηα θηπάξη. Σφηε ζα κπήμεη ην θνππί ζηε γε, ζα 

ζπζηάζεη ζηνλ Πνζεηδψλα θαη ζα ζπκθηιησζεί καδί ηνπ. Ο άγηνο Νηθφιανο παξά ηελ 
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απφθαζε ηνπ λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ ζάιαζζα δελ κπνξνχζε λα μεράζεη ηνπο 

λαπηηθνχο πνπ ζαιαζζνπλίγνληαη. Γη’ απηφ κεηά ην ζάλαην ηνπ νπφηε θη αγίαζε, 

γπξίδεη πάλσ απφ ηηο ζάιαζζεο γηα λα ζψδεη ηνπο λαπηηθνχο πνπ θηλδπλεχνπλ θαη 

δεηνχλ ηε βνήζεηα ηνπ. Ο άγηνο Νηθφιανο ινηπφλ δηαηεξεί ηεο ηδηφηεηεο θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ Πνζεηδψλα. 

2. Ο Ηιίαο αληί ηνπ ζενύ Ηιίνπ:  

 Ο άγηνο ή πξνθήηεο Ζιίαο πνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 20 Ηνπιίνπ, αληηθαηέζηεζε ην Γία 

πάλσ ζηηο θνξθέο ην βνπλψλ. Ο άγηνο Ζιίαο είλαη ν έθνξνο ηεο βξνρήο θαη ησλ 

βνπλψλ. ηαλ αζηξαθηεί θαη βξνληάεη είλαη πάιη θαηά ηεο ιατθέο δνμαζίεο, ν 

πξνθήηεο Ζιίαο πνπ ηξέρεη ζηνλ νπξαλφ κε ηελ άκαμα ηνπ θαη θπλεγά θάπνηνλ 

δξάθνληα ή ηνλ ίδην ην δηάβνιν. Έρεη ζαλ ηξνκεξφ φπιν ηνλ θεξαπλφ. Απηφ ην 

αξραίν ζχκβνιν ηεο εμνπζίαο ηνπ Γία. Ο ρξηζηηαληθφο πξνθήηεο Ζιίαο δελ έρεη ηφζν 

άκεζε ζρέζε κε ην Γηα φκσο φζν κε ηνλ Ήιην , πνπ ηαπηίδεηε καδί ηνπ θαη θαηά ην 

φλνκα. Ο λεθειεγεξέηεο Γίαο ηαπηίδνληαλ θη απηφο κε ηνλ Ήιην. α ζεφο ησλ 

θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, ιαηξεχνληαλ πάλσ ζηηο θνξθέο, πνπ ήηαλ νη πην θαηάιιειεο 

ηνπνζεζίεο γηα ηε ιαηξεία ηνπ Γία αιιά θαη ηνπ πξνθήηε Ζιία. πσο ζηελ 

αξραηφηεηα γίλνληαλ ζπζίεο πάλσ ζηνπο βσκνχο ηνπ Γία έηζη θαη ηψξα γίλνληαη 

επίζεο ζπζίεο, θπξίσο αιεθηξνζπζίεο, ζηα εθθιεζάθηα ηνπ πξνθήηε Ζιία. 

3. Αγία Βαξβάξα θαη ε Δθάηε: 

  Ζ αγία Βαξβάξα, πνπ γηνξηάδεηαη ηηο 4 Γεθεκβξίνπ ζεσξείηαη πξνζηάηξηα ησλ 

παηδηψλ απφ ηελ επινγηά. Πξνζηάηξηα ηνπ, επίζεο, ηελ έρεη ην ππξνβνιηθφ ηνπ 

Διιεληθνχ ηξαηνχ. Παξφιν πνπ ην εκβφιην έρεη εμαθαλίζεη ηελ επινγηά, σζηφζν 

ζπρλά μαλαδνχλ ηα παιηά ιαηξεπηηθά έζηκα. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ηεο πξνζθέξνπλ κειφπηηα ή θφιιπβα θαη θνιπβφδνπκν, πνπ απφ ην φλνκα ηεο ιέγεηε 

θη απηφ Βαξβάξα. Ο ηξφπνο παξαζθεπήο απηήο ηεο εηδηθήο πξνζθνξάο έρεη πνιιά 

αξραία ζηνηρεηά. ε κεξηθά κέξε ηεο Μηθξάο Αζίαο γεηηφληζζεο ζε ζηαπξνδξφκηα 

πήγαηλαλ ζε απηά αθξηβψο ηα θνκβηθά ζεκεία  ε θάζε κηα θαη θάπνην πιηθφ 

απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ  λα γίλεη ε Βάξβαξα. Αιιά απηή ε ιαηξεπηηθή δηαδηθαζία 

δελ είλαη παξά θαλεξή επηβίσζε φκνηαο ιαηξείαο πνπ ζηελ αξραηφηεηα ηελ 

πξνζέθεξαλ ζηελ θνπξνηξφθν ζεά Δθάηε, πνπ ζαλ ηξηνδίηηο, φπσο εηδηθά 

νλνκάδνληαλ, θάζνληαλ ζηηο δηφδνπο θαη ζηα ζηαπξνδξφκηα. Δθεί ηηο ηειεπηαίεο 

κέξεο θάζε κήλα, φηαλ δειαδή άξρηδε ε λέα ζειήλε, νη αξραίνη αθήλαλ ζηα πφδηα ηνλ 

αγαικάησλ ηεο θαη ζηνπο βσκνχο ηεο, ηξφθηκα πνπ ιέγνληαλ Εθαηαία ή Εθάηεο 

δείπλα. 

4. Τν Άγην θσο: 

Οη άπνηθνη ηεο αξραίαο Διιάδαο, φηαλ έθεπγαλ απφ ηηο πφιεηο ηνπο πξνο αλαδήηεζε 

λέαο παηξίδαο  έπαηξλαλ απφ ηηο εζηίεο ησλ παηξψσλ ζεψλ ηνπο, ην ηεξφ θσο. Σν Άγην 

θσο ηνπο, δηαθνξεηηθά, ην νπνίν κε αγσλία  ην κεηέθεξαλ ζε φιν ην δξφκν ηνπο, 

θξνληίδνληαο λα ην θξαηνχλ άζβεζην θνληά ηνπο, πξνζηάηε ηνπο θαη βνεζφ ηνπο, γηα 

λα ηνπο ζπληξνθεχεη θαη γηα λα δηψρλεη καθξηά ηνπο θάζε θαθφ, λα ζθέπεη θαη λα 

ζψδεη ηηο λέεο θαηνηθίεο. 

5. Ο Αξραίνο Χάξσλ θαη ν λενειιεληθόο Χάξνο: 

  Καηά ηε λενειιεληθή δνμαζία ηνπο λεθξνχο ηνπο πεξλά ζηνλ Άδε ν Υάξνο, ν 

αξραίνο Υάξσλ. ε κεξηθά κέξε αθφκα θαη ζήκεξα ηνπνζεηνχλ ζην ιείςαλν έλα 

λφκηζκα, πνπ ιέγεηε πεξαηίθη.  Απηφ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηνλ λαχιν πνπ 

πιήξσλαλ νη αξραίνη ζηνλ Υάξνληα. Αιινχ θαληάδνληαη ηνλ Υάξν ζαλ ςπρνπνκπφ 

πνπ κε καχξν άινγν νδεγεί ηνπο λεθξνχο ζην θάησ θφζκν θαηά αγέιεο. πρλφηαηα, 

φκσο, ν Υάξνο δελ είλαη κφλν ν δηεθπεξαησηήο ησλ λεθξψλ αιιά θαη ν ακείιηθηνο 

δηψθηεο ησλ δσληαλψλ  θαζψο αθαηξεί ν ίδηνο ηηο δσέο ηνπο. 

6. Τα εμσηηθά:  
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Ο ιαφο πηζηεχεη θαη ζε κηα ζεηξά  νκνγελψλ  μσηηθψλ, ηηο Λάκηεο, ηηο Σηξίγγιεο , ηηο 

Γηαιινύδεο -ην φλνκα ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ παηδνπλίρηξα Γηιιώ , εθδηθεηηθή 

δαίκνλα ησλ αξραίσλ, θαη ηηο Αλαζθειάδεο Σν φλνκα απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο νλνζθειείο δαίκνλεο νη νπνίνη είραλ έλα ζθέινο όλνπ, δειαδή ην 

έλα πφδη ηνπο γατδνπξηλφ. ινη απηνί νη πνηθίινη δαίκνλεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά 

ε επηβίσζε αληίζηνηρσλ αξραίσλ κχζσλ. 

 7. O Αλάζηα ν Θεόο: Η δάθλε ηνπ Απόιισλα ζηα έζηκα ηεο αλάζηαζεο:  

Σελ Κπξηαθή ησλ βαΐσλ ην πιήζνο ππνδέρεηαη ηνλ Υξηζηφ θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ 

ηα βάγηα ησλ θνηλίθσλ, ηα εβξατθά ζχκβνια ηεο ζξηακβεπηηθήο ππνδνρήο ελφο 

ληθεηή. ηελ Διιάδα φκσο ε ίδηα ρξηζηηαληθή ζθελή ηεο ππνδνρήο ηνπ Ηεζνχ 

αλαπαξηζηάλεηαη θάζε θνξά κε ηνπο θιάδνπο ελφο άιινπ θπηνχ ηεο Γάθλεο.   Ζ 

δάθλε, ήηαλ απφ ηα πξν Υξηζηνχ ρξφληα απνθιεηζηηθά ειιεληθφ, ηεξφ δέληξν θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη  κέρξη θαη ζήκεξα ην εηδηθφ ζχκβνιν λίθεο ηνπ λένπ ζενχ. Έλα 

θισλάξη δάθλεο, ζηε γηνξηή ησλ επηεξίσλ ζηνπο Γειθνχο θξαηάεη  ζηα ρέξηα ηνπ 

θάζε θνξά πνπ, κεηά ηε δξαθνθηνλία θαη ηνλ θαζαξκφ ηνπ ζηα ζεζζαιηθά Σέκπε , 

μαλαγπξίδεη ζην λαφ ν κηθξφο λένο πνπ ηνλ δηάιεμαλ λα ππνδπζεί θαη λα ζπκβνιίδεη 

ηνλ ίδην ηνλ ζεφ Απφιισλ, ηνλ ππζνθηφλν , ηνλ άμην ληθεηή ηνπ θνβεξνχ δξάθνληα 

πνπ νλφκαδαλ πύζσλα.  

Κείκελα: 

1. Φηύζηκν 

Πνιινί Έιιελεο πηζηεχνπλ φηη ην «θηχζηκν» δηψρλεη ην δηάβνιν θαη ηηο αλαπνδηέο. 

Γηα απηφλ ην ιφγν φηαλ θάπνηνο εμηζηνξεί δπζάξεζηα γεγνλφηα (ζαλάηνπο, 

αηπρήκαηα, θ.η.ι.) νη αθξναηέο ζπρλά ππθλά θηχλνπλ ηξεηο θνξέο ζηνλ θφξθν ηνπο.  

Δπίζεο πνιιέο θνξέο, γηα λα απνηξέςεη ην θαθφ κάηη, φηαλ θάπνηνο ζαπκάδεη έλα 

κσξφ ή θάλεη θνκπιηκέληα, επαλαιακβάλεη ζην ηέινο ηξεηο θνξέο «θηνπ». 

2. «Πηάζε Κόθθηλν» 
ηαλ δχν άηνκα δνπλ ζπγρξφλσο ην ίδην πξάγκα θσλάδνπλ «πηάζε θφθθηλν»: πξέπεη 

θαη νη δχν λα βξνπλ έλα θφθθηλν αληηθείκελν δίπια ηνπο θαη λα ην αγγίμνπλ γηα λα 

απνηξαπεί ην ελδερφκελν ελφο θαβγά Δπίζεο νη Έιιελεο πηζηεχνπλ πσο, φηαλ δχν 

άλζξσπνη μεζηνκίδνπλ αλαπάληερα ηελ ίδηα ιέμε, πξννησλίδεηαη θαβγάο. 

3. Ο γάκνο 

Πξηλ από ην γάκν: Οη αξξαβώλεο ( ην πξν ηνπ γάκνπ δηάζηεκα) 

Οη αξξαβψλεο γίλνληαλ κε ζπκθσλία ησλ γνλέσλ, νη κειιφλπκθνη δελ έπξεπε λα 

ηδσζνχλ απφ ηνπο αξξαβψλεο κέρξη ην γάκν. Ζ επηθχξσζε ηνπ γεγνλφηνο γηλφηαλ κε 

ηελ  αιιαγή ησλ δαρηπιηδηψλ (ζπλήζσο απφ ην λνλφ ηεο λχθεο) ζην ζπίηη ηεο λχθεο 

παξνπζία ηνπ ηεξέα (φρη απαξαίηεηα). Σν ηξαπέδη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

δηαθνζκνχληαλ  κε ηξηαληάθπιια θαη βαζηιηθφ, θαζψο θαη κ’ έλα πηάην γεκάην ξχδη 

θαη θνπθέηα. Ζ εβδνκάδα πξηλ ην γάκν ήηαλ γεκάηε κε έζηκα θαη εθδειψζεηο πνπ 

πξνεηνίκαδαλ γηα ην κεγάιν γεγνλφο, ηελ έλσζε ησλ δπν κειινλχκθσλ. Σελ  

Σεηάξηε πήγαηλαλ ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ ζην ζπίηη ηεο λχθεο κε κηα κπνπγάηζα κε 

ζνπζάκη θαη δηάθνξα ζρέδηα πάλσ, κάιηζηα, ξίρλαλε θαζνδφλ  κηα ηνπθεθηά γηα ην 

μεθίλεκα ηνπ γάκνπ. Σε Πέκπηε απφ ην ζπίηη ηνπ γακπξνχ θαη πάιη ζπγγελείο ηνπ 

πήγαηλαλ λα καδέςνπλ  μχια γηα λα καγεηξέςνπλ ηα θαγεηά ηνπ γάκνπ. ην ζπίηη ηεο 

λχθεο ηελ ίδηα κέξα εηνίκαδαλ ηα πξνηθηά, ηα νπνία ηα έπαηξλαλ ζπγγελείο ηνπ 

γακπξνχ θαη ζρεδφλ φιν ην ρσξηφ θαη ηα κεηέθεξαλ ζην ζπίηη ηνπ. Σν άββαην ην 

βξάδπ άξρηδε ν γάκνο ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ κε παξαδνζηαθή κνπζηθή. Σελ Κπξηαθή 

είραλ φξγαλα θαη ζην ζπίηη ηεο λχθεο φπσο θαη ηξαπέδη ζε φινπο ηνπο θαιεζκέλνπο 

ηεο. Παξάιιεια άξρηδαλ λα ηε ζηνιίδνπλ ηξαγνπδψληαο ην ρσξηζκφ ηεο απφ ηε κάλα. 

Μεηά ην κεζεκέξη ηεο Κπξηαθήο θεχγαλε απφ ην ζπίηη ηνπ γακπξνχ γηα λα πάλε ζην 

ζπίηη ηεο λχθεο φινη καδί, κε πξψην ην Βιάκε θξαηψληαο ην κπατξάθη θαη 
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ρνξεχνληαο.  Οη γνλείο έβγαδαλ ηε λχθε σο ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο κε ην πνπ 

έθηαλε ν γακπξφο ν νπνίνο  ηε θηινχζε θαη ηε θεξλνχζε έλα θφζκεκα. ηε ζπλέρεηα  

θεχγαλε γηα ηελ εθθιεζία. Μπξνζηά πήγαηλε ν γακπξφο κε ηνπο γνλείο ηνπ πην πίζσ 

αθνινπζνχζε ε λχθε κε ηνπο δηθνχο ηεο γνλείο θαη ηειεπηαίνη φινη νη θαιεζκέλνη έσο 

ηελ εθθιεζία. Μεηά ην κπζηήξην αθνινπζνχζε ρνξφο έμσ απφ ηελ εθθιεζία φπνπ 

ρφξεπαλ νη θνπκπάξνη, νη λεφλπκθνη θαη ηα ζπκπεζέξηα.  Με ην ηέινο ηνπ ρνξνχ 

γπξλνχζαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, εδψ ε πεζεξά θεξλνχζε ηε λχθε κέιη θαη θαξχδη. 

Δλησκεηαμχ  ζπλερηδφηαλ ην γιέληη φιν ην βξάδπ θαη φιε ηε Γεπηέξα θαζψο νη 

θαιεζκέλνη έθεξλαλ ην θαλίζθη (αξλί ςεηφ ή ρέιη θαη θξαζί), νπζηαζηηθά ν γάκνο 

ηειείσλε ηελ Σξίηε ην πξσί. 

4. Η ηζηνξία ησλ θαιηθαηδάξσλ (Λατθή παξάδνζε) 

Μηα παιηά ηζηνξία ιέεη πσο κηα γπλαίθα αθνχ εηνίκαζε, παξακνλέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, ηα γιπθά ηεο, βαζηιφπηηεο, θνπξακπηέδεο θαη κεινκαθάξνλα, είδε 

απφ ην παξάζπξν πσο μεκέξσζε. κσο, είρε μεγειαζηεί απφ ην θεγγάξη, γηαηί φπσο 

ιέλε: «ηνπ Γελάξε ην θεγγάξη παξά ιίγν λα ‘λαη κέξα». 

Έηξεμε ινηπφλ θαη μχπλεζε ηα παηδηά ηεο γηα λα ηα ζηείιεη κε ηα γιπθά γηα ςήζηκν 

ζην θνχξλν. Σα παηδηά ζεθψζεθαλ πξφζπκα, πήξε ην θαζέλα απφ έλα ηαςί θαη 

μεθίλεζαλ γηα ην θνχξλν.κσο, ε απγή αξγνχζε λα έξζεη θαη μαθληθά κέζα απφ ηα 

θνληηλά ζηελά αθνχζηεθαλ αγξηνθσλάξεο θαη δπλαηά γέιηα. ε ειάρηζην ρξφλν ν 

δξφκνο γέκηζε κε θαιηθαληδαξάθηα. Άξπαμαλ ηα παηδηά, ηνπο πέηαμαλ φ, ηη 

θξαηνχζαλ θαη άξρηζαλ έλαλ ηξειφ ρνξφ ρηππψληαο ηα ηαςηά θαη θσλάδνληαο: 

«Ω! ζηξαβά ηαςηά, κε ηα ςεύηηθα ςσκηά, άιια κε ηα άζρεκα, πεδάηε βξε 

κπαγάζηθα». 

Σελ ψξα πνπ ιάιεζε ν πξψηνο πεηεηλφο, εμαληιεκέλα ηα θαιηθαληδαξάθηα άθεζαλ 

ηα ηαςηά ζηα θεξακίδηα ελφο ζπηηηνχ θη άξρηζαλ λα θεχγνπλ ηξέρνληαο κε ζηξηγθιηέο 

θαη γέιηα, βγάδνληαο έμσ ηηο γιψζζεο ηνπο πνπ ήηαλ θαηαθφθθηλεο ζαλ ηηο γιψζζεο 

ηεο θσηηάο θαη θνπλψληαο ηηο νπξέο ηνπο εδψ θη εθεί. 

ηαλ μεκέξσζε θαη βγήθαλ νη άλζξσπνη λα πάλε ζηηο δνπιεηέο ηνπο, βξήθαλ ζην 

δξφκν ηα ηξία παηδηά κηζνιηπφζπκα, ρσξίο λα έρνπλ δπλάκεηο γηα λα ζεθσζνχλ. 

Σα θνχλεζαλ, ηα ξάληηζαλ κε αγηαζκφ θαη φηαλ ζπλήιζαλ, δηεγήζεθαλ ηη ηνπο είραλ 

θάλεη ηα θαιηθαληδαξάθηα. Γη’ απηφ φινη θνβφληνπζαλ λα βγνπλ έμσ απφ ηα ζπίηηα 

ηνπο πξηλ μεκεξψζεη, φιν ην Γσδεθαήκεξν. 

5. Όηαλ δέξλνπλε ηα μσηηθά 

 Ζ ηζηνξία απηή έιαβε ρψξα ηε δεθαεηία ηνπ ηξηάληα ζην ρσξηφ κνπ. Έκελε ηφηε εδψ 

ν Μ. ν νπνίνο ήηαλ λένο θαη αγαπνχζε πνιχ ηα δψα ηνπ, ηδηαίηεξα ηα δπν ηνπ άινγα. 

Σα άινγα απηά ηα ρξεζηκνπνηνχζε ζηηο αγξνηηθέο ηνπ εξγαζίεο. Ήηαλ ζπλήζεην ζ’ 

εθείλα ηα κέξε λα βγάδνπλ ηα δψα ηα βξάδηα ζηα ιηβάδηα φπνπ ηα ‘δελαλ. Απηά 

βφζθαλε εδψ θαη θνηκφληνπζαλ. Έλα βξάδπ θαινθαηξηνχ ν Μ είρε βγάιεη ηα δχν δψα 

ηνπ θαη ηα είρε δέζεη ζε κηα πεξηνρή έμσ απφ ην ρσξηφ επνλνκαδφκελε 

Καινγεξόηξππεο ιφγσ ηνπ φηη εθεί είρε θάηη κηθξέο ζπειηέο απφ άξγηιν  ζηηο νπνίεο 

πηζηεχνληαλ πσο θαηνηθνχζαλ εξεκίηεο, κνλαρνί ηα ρξφληα ηα παιηά. Να ζεκεηψζσ 

εδψ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο  άλζξσπνο ήηαλ έλαο κέγαο άπηζηνο πνπ δελ πίζηεπε νχηε ζε 

ζενχο, νχηε ζε δαηκφλνπο, νχηε θαη ζε θαληάζκαηα, ήηαλ απφ ηνπο ιίγνπο ηφηε 

θνκκνπληζηέο ηνπ ρσξηνχ. Πάεη ινηπφλ ηα άινγα ζηελ ηνπνζεζία απηή, ηα δέλεη, 

αξάδεη θη απηφο απφ δίπια ηνπο θαη ηνλ παίξλεη ν χπλνο. Πξηλ θνηκεζεί, είρε δεη λα 

πεξλάλ απφ θεη θαη άιινη ρσξηαλνί, θίινη ηνπ πνπ πήγαηλαλ θη απηνί ηα δψα ηνπο ιίγν 

παξαθάησ. Καη θνηκάηαη ινηπφλ. Οπφηε ζε θάπνηα θάζε κέζα ζηε βαζεηά λχρηα 

μππλάεη λνηψζνληαο φηη ηνλ δέξλνπλ, ηνλ ζπάλε ζην μχιν. Γελ κπνξεί λα θνπλεζεί, 

λνηψζεη παξαιπκκέλνο θαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη λα αλνίμεη ηα κάηηα θαη 

λα δεη, ζην θσο ηνπ θεγγαξηνχ, δπν θνβεξέο γπλαίθεο παλχςειεο θαη κε απαίζην 
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κνξθαζκφ ζην πξφζσπν ηνπο λα ηνλ δέξλνπλ αιχπεηα. Βεβαίσο, φζν έβιεπε απηφ 

πνπ έβιεπε θαη πνπ θαιχηεξα λα κελ ην έβιεπε, έλνησζε θαη ηηο  μπιηέο πνπ πέθηαλε 

ζην δχζηπρν θνξκί ηνπ. Σνλ είραλε ζαπίζεη! Σειηθά αθνχ ηνπ ξίμαλε έλα βξσκφμπιν, 

ραζήθαλε κε κηαο θαη απηφο έλησζε φηη κπνξνχζε θαη πάιη λα θηλήζεη ηα κέιε ηνπ. 

εθψλεηαη θνπηζά ζηξαβά θαη πεγαίλεη λα ζπλαληήζεη ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ. Σνπο 

βξίζθεη θαη ηνπο ιέεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Απηνί δελ μέξνπλ ηη λα πνπλ. Άληε λα 

πηζηέςεηο ηψξα κηα ηέηνηα παξάινγε ηζηνξία. Καη φκσο νη μπιηέο θαίλνληαλ θαζαξά 

πάλσ ζην ζψκα ηνπ. Καη απφ κπξνο θαη απφ πίζσ είρε ζεκάδηα ζαλ λα ηνλ είραλ 

δείξεη κε ξαβδηέο. Έλαο θίινο ηνλ ξψηεζε κήπσο ηνλ ρηχπεζαλ ηίπνηα  αιήηεο θαη 

ληξεπφηαλ λα ην πεη (δεδνκέλνπ φηη ν Μ. ήηαλ ςειφο θαη πνιχ γεξνδεκέλνο) θαη 

έθηηαμε απηή ηελ ηζηνξία γηα δηθαηνινγία. Απηφο ηφηε ηνπο ξψηεζε πψο ήηαλ δπλαηφ 

λα γίλεη ηέηνηνο θαπγάο ρσξίο λα ηνλ αθνχζνπλ απηνί πνπ είραλ δέζεη ηα δψα ηνπο θαη 

θνηκνχληαλ ιίγεο δεθάδεο κέηξα παξαθάησ θαη θπξίσο πψο θαη δελ άθνπζαλ ηα 

άινγά ηνπ λα ριηκηληξίδνπλ γηαηί ηα δψα ζα είραλ ηαξαρηεί, βέβαηα, απφ έλαλ θαπγά 

θαη ζα εθδειψλνληαλ. Καη πξάγκαηη, νχηε απηνί είραλ αθνχζεη ηίπνηα, νχηε ηα δχν 

άινγα είραλ εθδειψζεη ηελ παξακηθξή ηαξαρή φζε ψξα δέξλαλε ηνλ αθέληε ηνπο. 

Έθηνηε ε ηζηνξία έγηλε γλσζηή ζην ρσξηφ θαη πνιχο θφζκνο είδε ηα ζεκάδηα ζην 

θνξκί ηνπ Μ. Ο ίδηνο δελ έραλε ηελ επθαηξία λα αθεγεζεί ηε θνβεξή ηνπ πεξηπέηεηα, 

ηνλίδνληαο πάληα σο ζπκπέξαζκα φηη επξφθεηην πεξί μσηηθψλ ηα νπνία πεξηέγξαθε  

σο ςειέο γπλαίθεο,  κε άζρεκε έθθξαζε θαη καθξηά καιιηά κε ην θνξκί ηνπο ληπκέλν 

κε πνιχ θαξδηά άζπξα θνξέκαηα, ξηγκέλα πάλσ ηνπο ζαλ ηζνπβάιηα.  

6. Οη νλνκαζηηθέο γηνξηέο ζηνπο Έιιελεο 

  ηελ Διιάδα, νη νλνκαζηηθέο γηνξηέο ηηκψληαη ζπρλά πεξηζζφηεξν απφ ηα γελέζιηα. 

Σα παηδηά ζπλήζσο παίξλνπλ ην φλνκα ηνπ πξνζηάηε αγίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπο, ελψ ν 

κεγαιχηεξνο ζε ειηθία γηνο ή αληίζηνηρα ε κεγαιχηεξε ζε ειηθία θφξε παίξλνπλ ην 

φλνκα ελφο απφ ηνπο δπν παππνχδεο ή  γηαγηάδεο  ηνπο. Δμαηηίαο απηήο ηεο 

παξάδνζεο, πνιιέο θνξέο ζα ζπλαληήζηε μαδέξθηα κε ην ίδην φλνκα. Ζ νλνκαζηηθή 

ενξηή είλαη ε εκέξα φπνπ ηηκάηαη ν άγηνο/ε αγία ηνπ νπνίνπ/ηεο νπνίαο θέξεη ην 

φλνκα θάζε άηνκν. Απνηειεί παξάδνζε ζηελ Διιάδα ν ιακπξφο ενξηαζκφο ηεο 

νλνκαζηηθήο ενξηήο. Σε κέξα απηή ε νηθνγέλεηα παξαζέηεη κεγάιν ηξαπέδη ζε 

ζπγγελείο θαη θίινπο θαη ηα πνηά ξένπλ άθζνλα. Πάλησο, δε ζηέιλνληαη 

πξνζθιήζεηο. Οη θίινη θαη νη ζπγγελείο είλαη απηνλφεην πσο ζα ηηκήζνπλ ηνλ 

ενξηαδφκελν κε κηα επίζθεςε, αθφκα θαη αλ είλαη γηα ιίγε ψξα, επεηδή ίζσο έρνπλ λα 

επηζθεθζνχλ θαη άιια άηνκα πνπ έρνπλ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ενξηή ηελ ίδηα κέξα. 

ζνη θίινη θαη γλσζηνί δε κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ ζην ενξηαζηηθφ ηξαπέδη, 

ηειεθσλνχλ γηα λα επρεζνχλ Υξόληα Πνιιά. Πνιινί αιινδαπνί θίινη ηεο νηθνγέλεηαο 

αξθεηέο θνξέο δελ είλαη ζίγνπξνη ζρεηηθά κε ην, εάλ κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ, αιιά 

ε ειιεληθή παξάδνζε επηηάζζεη πσο φινη είλαη εππξφζδεθηνη θαη ν ενξηαδφκελνο/ε 

ενξηαδφκελε ζα εθηηκήζεη δεφλησο ηελ παξνπζία ηνπο. χκθσλα κε ην ηππηθφ κέξνο 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, νη επηζθέπηεο πξνζθέξνπλ δψξα ζηνλ ενξηαδφκελν, πνπ δελ 

είλαη αλαγθαίν λα είλαη αθξηβά. Γελ είλαη πνιινί νη Έιιελεο πνπ γηνξηάδνπλ κε 

ηδηαίηεξν ηξφπν ηα γελέζιηα ηνπο, παξφια απηά ε δπηηθή επηξξνή γίλεηαη φιν θαη πην 

εκθαλήο. Δίλαη θπξίσο νη κηθξφηεξνη ζε ειηθία πνπ δηνξγαλψλνπλ πάξηπ γελεζιίσλ. 

Πάλησο, παξά ηε ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε ιακπεξνχ ενξηαζκνχ ησλ γελεζιίσλ, ε 

ζεκαζία ησλ νλνκαζηηθψλ ενξηψλ παξακέλεη πςειή. 

7. Δζληθέο ενξηέο  

 Μάξηηνο  

8: Ζκέξα ηεο γπλαίθαο 

25: Διιεληθή Δπαλάζηαζε  

Απξίιηνο  
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6: Οιπκπηαθή Ζκέξα 

7: Παγθφζκηα εκέξα πγείαο   

Μάτνο  

1: Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά 

5: Ζκέξα ηεο Δπξψπεο 

8: Ζκέξα Δξπζξνχ ηαπξνχ 

2ε Κπξηαθή: Γηνξηή ηεο κεηέξαο 

 Ινύληνο  

5: Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο 

Ινύιηνο  

20: Δπέηεηνο Σνπξθηθήο Δηζβνιήο  

Οθηώβξηνο 

24: Ζκέξα ηνπ Ο.Ζ.Δ 

28: Δπέηεηνο ηνπ ΟΥΗ 

31: Ζκέξα Απνηακίεπζεο  

Ννέκβξηνο  

17: Πνιπηερλείν 

 Γεθέκβξηνο  

10: Ζκέξα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

11: Ζκέξα ηνπ Παηδηνχ  
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   19-10-2010 

Ο κήλαο Σεπηέκβξηνο 

    Γεληθά 

Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Σεπηεκβξίνπ - Ήζε θαη έζηκα-παξαδόζεηο  

  α) Πξώηε Σεπηεκβξίνπ- ηνπ Αγίνπ Σπκεώλ 

  

  β) Τα γελέζιηα ηεο Παλαγίαο ( 8 Σεπηεκβξίνπ) 

 

  γ) Η Ύςσζε ηνπ Τίκηνπ Σηαπξνύ (14 Σεπηεκβξίνπ) 

       Γεληθά-ηζηνξηθά 

    1.Ήζε θαη έζηκα 

    2. Η ηζηνξία ηνπ Τίκηνπ Σηαπξνύ θαη ηνπ βαζηιηθνύ 

 

 

                                                        **** 

 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   19-10-2010 

Ο κήλαο Σεπηέκβξηνο 

Γεληθά: 

  Ο επηέκβξηνο είλαη ν έλαηνο κήλαο  ηνπ ρξφλνπ θαη ν πξψηνο κήλαο ηνπ 

θζηλνπψξνπ. Πήξε ην φλνκα ηνπ απ’ ην ξσκατθφ septem = επηά, επεηδή ην κέηξεκα 

ηνπ ρξφλνπ ζηνπο Ρσκαίνπο άξρηδε απ’ ην Μάξηε θη έηζη ν επηέκβξεο ήηαλ ν 

έβδνκνο ζηε ζεηξά ησλ κελψλ. Αληίζηνηρνο ηνπ ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ν Αηηηθφο  

«Βνεδνδξνκηψλαο». Δπίζεο, ζηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο, ν επηέκβξεο ήηαλ ν 

πξψηνο κήλαο ηνπ ρξφλνπ. Ζ νξζφδνμε κάιηζηα εθθιεζία γηνξηάδεη ηελ 1
ε
  

επηέκβξε ζαλ αξρή ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ έηνπο. Ζ ιατθή παξάδνζε έδσζε ζην 

επηέκβξε δηάθνξα νλφκαηα, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ κήλα απηνχ. Μεξηθά απφ απηά είλαη: έκπξεο, Υηλόπσξνο, επηέβξεο, 

επηέκπξεο ή Θεζέκπξεο θαη Πεηκεδάο. Δπίζεο νλνκαηίδεηαη ν επηέκβξηνο απφ ηηο 

γηνξηέο πνπ ζπλαληάκε ζ’ απηφλ ηαπξφο, ηαπξηάηεο ή Αη Νηθήηαο, αιιά θαη 

Σξπγεηήο ιφγσ ηνπ ηξχγνπ ή πνξηάξεο ιφγσ ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ζπνξά. ην 

κήλα επηέκβξην ν ιαφο έρεη δψζεη θαη ηελ νλνκαζία Οξηπθνιόγνο, πνπ πεγάδεη απφ 

ην γεγνλφο φηη ηνλ κήλα απηφ γίλεηαη ην θπλήγη νξηπθηνχ.  

   Με ην επηέκβξε κπαίλνπκε ζην θζηλφπσξν. Σν κήλα απηφ γίλεηαη ην φξγσκα θαη 

ε ζπνξά ηεο γεο. Σν ζηηάξη, ην θξηζάξη, ηα ιαραληθά, φια ζρεδφλ ζπέξλνληαη θαη 

θπηεχνληαη απηή ηελ επνρή. Παξάιιεια γίλεηαη ηνλ ίδην θαηξφ ε ζπγθνκηδή άιισλ 

πξντφλησλ θαη θπξίσο ν ηξχγνο ησλ ακπειηψλ. Ο επηέκβξηνο είλαη, πξάγκαηη, ν έλαο 

απφ ηνπο δχν κήλεο ηνπ έηνπο πνπ νη γεσξγνί βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο. 

Ο δεχηεξνο κήλαο παξφκνηα έθηαθηεο θαηάζηαζεο είλαη ν Ηνχληνο, φπνπ νη γεσξγνί 

ζεξίδνπλ ηα ζπαξηά. Απηφ βέβαηα δελ ηζρχεη ζήκεξα πνπ ππάξρνπλ κεραλήκαηα ηα 

νπνία δελ είραλ νη γεσξγνί ζηελ δηάζεζε ηνπο ζην παξειζφλ. Έηζη παιηφηεξα ηελ 

ζπγθνκηδή ησλ ζηαθπιηψλ, αθνινπζνχζε ην «πάηεκα» κε ηα πφδηα ζηα παηεηήξηα, 

ψζηε λα βγεη ν «κνύζηνο» πνπ έκπαηλε ζε βαξέιηα γηα λα γίλεη θξαζί. Ο ηξχγνο ζηελ 

αξραηφηεηα ήηαλ έλα γεγνλφο ζην νπνίν νθείινληαλ νη πνιιέο γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ 

ζενχ Γηνλχζνπ, πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζε δηάθνξεο Διιεληθέο πφιεηο, ηελ επνρή 

εθείλε. Ηδηαίηεξα ιακπξέο ήηαλ νη γηνξηέο ζην λεζί ηεο  Νάμνπ, ην νπνίν ζεσξνχληαλ 

απφ αξθεηνχο γελέηεηξα ηνπ ζενχ.  
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Οη ζεκαληηθφηεξεο γηνξηέο είλαη: ηνπ Αγίνπ πκεψλ ηελ  1
ε
 επηεκβξίνπ, ησλ 

γελεζιίσλ ηεο Παλαγίαο ζηηο 8 επηεκβξίνπ θαη ηεο Όςσζεο ηνπ Σίκηνπ ηαπξνχ 

ζηηο 14 επηεκβξίνπ. Σέινο ην κήλα απηφ απαγνξεχνληαη νη γάκνη, γηαηί ηξπγάλε ηα 

ζηαθχιηα θαη ν επηέκβξηνο, ν ηξπγεηήο, ηξπγάεη θη απηφο θαη νη γάκνη 

απνηπγράλνπλ, νδεγνχληαη ζε δηαδχγηα ή ζε ζάλαην ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν. 

Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Σεπηεκβξίνπ - Ήζε θαη έζηκα-παξαδόζεηο  

α) Πξώηε Σεπηεκβξίνπ- ηνπ Αγίνπ Σπκεώλ 

 Ο επηέκβξηνο επεηδή ζεσξνχληαλ ζηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ν πξψηνο κήλαο ηνπ έηνπο  ε πξψηε επηεκβξίνπ γηνξηαδφηαλ σο 

πξσηνρξνληά. Απφ ην γεγνλφο απηφ, πεγάδνπλ δηάθνξα έζηκα, νξηζκέλα απ’ ηα νπνία 

έρνπλ επηβηψζεη σο ηηο κέξεο καο. Έλα απφ ηα έζηκα απηά ήηαλ ην θξέκαζκα θαξπψλ 

θαη θιαδηψλ ξνδηάο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπηηηνχ. Σν ζπάζηκν ησλ ξνδηψλ, φπσο 

θαη ζηηο κέξεο καο, ζεσξνχληαλ θνξέαο ηχρεο θαη επηπρίαο πξνο φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Έλα άιιν έζηκν ηνπ επηέκβξε ήηαλ ην ξάληηζκα ησλ ζπηηηψλ, ησλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ δψσλ κε λεξφ πνπ έπαηξλε απφ ην πεγάδη ή ηελ βξχζε ε 

κεηέξα ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ πξψηε ηνπ κελφο, πξηλ αλαηείιεη ν ήιηνο. Απφ ην λεξφ 

απηφ έπηλαλ θαη νη άλζξσπνη, ζεσξψληαο φηη έηζη ζα είραλ πγεία θαη ζα γιχησλαλ απφ 

ηνλ ράξν, ν νπνίνο εθείλε ηελ εκέξα ζπκπιεξψλεη ηνπο θαηαιφγνπο θαηά ην έζηκν κε 

φζνπο ζα πάξεη ηελ ρξνληά εθείλε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, 

νλνκάδνπλ απηφ ην λεξφ «αζάλαην λεξό». ην λεζί Κσ ην πξσί ηεο πξψηεο 

επηεκβξίνπ, αγφξηα θαη θνξίηζηα παίξλνπλ λεξφ απφ 40 θχκαηα ζηελ παξαιία θαη 

ξαληίδνπλ κ’ απηφ ην λεξφ ηα ξνχρα ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην θξεκάζνπλ γηα ιίγν 

ζην εηθνλνζηάζη, γηα λα κελ ηα θαηαζηξέθεη ν ζθφξνο θαη ηηο γσλίεο ηνπ ζπηηηνχ γηα 

λα γιηηψλνπλ απφ ηα πνληίθηα θαη ηε γισζζνθαγηά ησλ άιισλ.  

  Σελ ίδηα εκεξνκελία  (1
ε
  επηεκβξίνπ) γηνξηάδεηαη θαη  ν Άγηνο πκεψλ ηνλ νπνίν 

ηηκνχλ νη έγθπεο γπλαίθεο θαζψο δελ  θάλνπλ θακία δνπιεηά απηή ηε κέξα  γηα λα κε 

γελλεζεί ην παηδί «ζεκεησκέλν», ειαηησκαηηθφ δειαδή κε πξνβιήκαηα πγείαο. Άιινη 

πηζηεχνπλ πσο νη άλζξσπνη πνπ γελληνχληαη ηελ πξψηε  επηεκβξίνπ είλαη 

«ζεκεησκέλνη» δειαδή παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα, είλαη ζηξεςφδηθνη, ηδηφηξνπνη, 

θηιάξεζθνη θαη άιια.   

β) Τα γελέζιηα ηεο Παλαγίαο ( 8 Σεπηεκβξίνπ) 

Ζ 8ε επηεκβξίνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηα γελέζιηα ηεο Παλαγίαο. ηηο εθθιεζίεο φιεο 

ηεο ρψξαο ηειείηαη Θεία Λεηηνπξγία, ελψ ζε πνιιέο απφ απηέο, αθνινπζεί πεξηθνξά 

ηεο εηθφλαο θαη παλεγχξη. ε θάπνηα Διιεληθά ρσξηά, ηελ εκέξα εθείλε, νη 

Υξηζηηαλνί πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία ζηαθχιηα γηα λα ηα επινγήζεη ν ηεξέαο. 

γ) Η Ύςσζε ηνπ Τίκηνπ Σηαπξνύ (14 Σεπηεκβξίνπ) 

Γεληθά-ηζηνξηθά 

  Σν έηνο 326 ε Αγία Διέλε πήγε ζηελ Ηεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο 

Σφπνπο θαη λα επραξηζηήζεη ηνλ Θεφ γηα ηνπο ζξηάκβνπο ηνπ γηνπ ηεο Μεγάινπ 

Κσλζηαληίλνπ. Δθεί άξρηζε έξεπλεο γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ Σίκηνπ ηαπξνχ. Δπάλσ 

ζην Γνιγνζά ππήξρε έλαο εηδσινιαηξηθφο λαφο ηεο ζεάο Αθξνδίηεο, ηνλ νπνίν 

γθξέκηζε θαη άξρηζε ηηο αλαζθαθέο.  ε θάπνην ζεκείν βξέζεθαλ ηξεηο ζηαπξνί, 

θαλείο σζηφζν δελ κπνξνχζε λα πεη πνηνο απφ ηνπο ηξεηο ήηαλ απηφο πάλσ ζηνλ 

νπνίν είρε ζηαπξσζεί ν Υξηζηφο. Σφηε ν επίζθνπνο Ηεξνζνιχκσλ Μαθάξηνο κε 

αξθεηνχο ηεξείο, αθνχ έθαλαλ δέεζε, άγγημε ζηνπο ζηαπξνχο ζην ζψκα κηαο 

επζεβνχο γπλαίθαο πνπ είρε πεζάλεη. ηαλ ήιζε ε ζεηξά θαη άγγημε ηνλ ηξίην ζηαπξφ, 

πνπ ήηαλ ηνπ Υξηζηνχ, ε γπλαίθα ακέζσο αλαζηήζεθε Ζ είδεζε δηαδφζεθε ζαλ 

αζηξαπή ζε φια ηα κέξε ηεο Ηεξνπζαιήκ νπφηε πιήζε πηζηψλ άξρηζαλ λα ζπξξένπλ 

γηα λα αγγίμνπλ ην Σίκην Ξχιν. Δπεηδή φκσο ζπλέβεζαλ πνιιά δπζηπρήκαηα απφ ην 

ζπλσζηηζκφ, χςσζαλ ηνλ Σίκην ηαπξφ κέζα ζην λαφ ζε κέξνο ςειφ, γηα λα 
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κπνξέζνπλ λα ηνλ δνπλ θαη λα ηνλ πξνζθπλήζνπλ φινη. Απηή ηελ χςσζε θαζηέξσζαλ 

νη Παηέξεο ηεο εθθιεζίαο λα ηελ γηνξηάδνπκε ζηηο 14 επηεκβξίνπ. Ζ κέξα έρεη 

θαζηεξσζεί σο απζηεξή κνλνήκεξε αιάδσηε λεζηεία  εθηφο αλ ζπκπέζεη ηελ 

Κπξηαθή, νπφηε θαηαιχεηαη ιάδη.  

  ηα γεγνλφηα  γχξσ απφ ηελ αλεχξεζε θαη ηελ χςσζε ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ 

αλαθέξνληαη πνιινί απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο πξσηνβπδαληηλήο πεξηφδνπ  φπσο νη : 

σθξάηεο, σδφκελνο Θενδψξεηνο, Ρνπθίλνο θαη Ακβξφζηνο. χκθσλα ινηπφλ κε 

ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο, ν Απηνθξάηνξαο Αδξηαλφο είρε θηίζεη  πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ 

Υξηζηνχ εηδσινιαηξηθφ λαφ αθηεξσκέλν ζηελ Αθξνδίηε. Ζ Αγία Διέλε γλσξίδνληαο 

απηήλ ηελ παξάδνζε γθξέκηζε ην λαφ θαη θάησ απφ ηα ζεκέιηα ηνπ βξήθε ηξεηο 

ζηαπξνχο. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ ζηαπξνχ ηνπ Υξηζηνχ έγηλε κέζσ ηνπ ζαχκαηνο φπσο 

πξναλαθέξζεθε. Αθφκε ηξεηο αηψλεο κεηά ηελ πξψηε χςσζε ηνπ Σίκηνπ ηαπξνχ ν 

Απηνθξάηνξαο Ζξάθιεηνο ηνλ χςσζε γηα δεχηεξε θνξά φηαλ ηνλ επαλέθεξε ζηα 

ρέξηα ησλ Οξζνδφμσλ κεηά απφ δεθαηέζζεξα  ρξφληα θαηνρήο ηνπ απφ ηνπο Πέξζεο. 

1.Ήζε θαη έζηκα 

Ζ κεγαιχηεξε ρξηζηηαληθή γηνξηή ην κήλα επηέκβξην είλαη ηεο πςψζεσο ηνπ Σίκηνπ 

ηαπξνχ, ζηηο 14 ηνπ κελφο. ηηο εθθιεζίεο κνηξάδνληαη ηελ εκέξα απηή θισλάξηα 

βαζηιηθνχ, επεηδή θαηά ηελ παξάδνζε είραλ θπηξψζεη βαζηιηθνί ζην ζεκείν πνπ 

βξέζεθε ν ζηαπξφο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Σα θισλάξηα απηά ηνπ βαζηιηθνχ 

νλνκάδνληαη ηαπξνινύινπδα θαη θπιάγνληαη ζηα εηθνλνζηάζηα ησλ ζπηηηψλ. ε 

θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ζηε ίθλν, αλάβνπλ θσηηέο θαη πεδνχλ ηξεηο θνξέο πάλσ απφ 

απηέο. ηηο θσηηέο απηέο θαίγεηαη θαη ην πξσηνκαγηάηηθν ζηεθάλη πνπ έρεη θπιαρηεί 

απφ ηνλ Μάην. ηελ  θχξν, θηηάρλνπλ θφιιπβα, φρη ππέξ αλαπαχζεσο ησλ ςπρψλ, 

αιιά ππέξ πγείαο ησλ δσληαλψλ θαη θπξίσο ησλ παηδηψλ. Δίλαη ε κνλαδηθή εκέξα 

πνπ θηηάρλνληαη θφιιπβα γηα ηνπο δσληαλνχο. ε νξηζκέλα κέξε, νη ηεξείο, γπξλνχλ 

απφ ζπίηη ζε ζπίηη θαη επινγνχλ αλζξψπνπο, δψα θαη θπηά. Αιινχ κεηαθέξνπλ 

ζπφξνπο ζηελ εθθιεζία, νη νπνίνη επινγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Θείαο 

Λεηηνπξγίαο, έηζη ψζηε ε ζνδηά ησλ γεσξγψλ λα είλαη θαιή. Αθφκε ζε νξηζκέλα 

ρσξηά, νη λνηθνθπξέο θηηάρλνπλ δπκάξη κε λεξφ θαη αιεχξη, ην βάδνπλ ζε έλα δνρείν 

θαη απφ πάλσ ηνπ ηνπνζεηνχλ έλα θισλαξάθη βαζηιηθφ, απφ απηφ πνπ έρεη κνηξαζηεί 

ζηελ εθθιεζία. Σελ επφκελε κέξα ε δχκε απηή έρεη γίλεη πξνδχκη κε ην νπνίν πξψηα 

απφ φια θηηάρλνπλ άξην ή πξφζθνξν θαη ην πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία. Απφ ηε γηνξηή 

ηεο χςσζεο  ηνπ Σίκηνπ ηαπξνχ ζηηο 14 επηεκβξίνπ ν επηέκβξηνο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ιέγεηαη θαη ηαπξίηεο. Ζ κέξα απηή ππνινγίδνληαλ σο αξρή ή ηέινο 

ηεο κηζζψζεσο ησλ  βνζθψλ, ησλ ρσξαθηψλ, ησλ ππεξεηψλ, ησλ εξγαηψλ θαη άιισλ. 

Δπίζεο νη λαπηηθνί ζηακαηνχζαλ ηα καθξηλά ηαμίδηα θαη νη γεσξγνί άξρηδαλ ηηο 

πξνεηνηκαζίεο γηα ηε ζπνξά φπσο ιέεη θαη ε ζρεηηθή παξνηκία: «Σνπ ηαπξνύ 

ζηαύξσλε θαη ζπέξλε. Σνπ ηαπξνύ, ζηαύξσλε θαη δέλε» 

2. Η ηζηνξία ηνπ Τίκηνπ Σηαπξνύ θαη ηνπ βαζηιηθνύ 

Γλσξίδνπκε πσο ηνλ Υξηζηφ ηνλ ζηαχξσζαλ. Σνλ θάξθσζαλ δειαδή πάλσ ζ’ έλα 

μχιηλν ζηαπξφ, θη εθεί μεςχρεζε. Σνλ μχιηλν ζηαπξφ νη Υξηζηηαλνί ηνλ έζαςαλ βαζηά 

ζην ρψκα γηα λα κελ ηνλ βξνπλ νη εηδσινιάηξεο θαη ηνλ κνιχλνπλ. Έηζη, ν Σίκηνο 

ηαπξφο έκεηλε ρξφληα πνιιά ζακκέλνο κέζα ζηε γε. ηαλ έπεηηα απφ θαηξφ 

επηθξάηεζε ν Υξηζηηαληζκφο, ε Αγία Διέλε απνθάζηζε λα βξεη θαη λα μεζάςεη ηνλ 

Σίκην ηαπξφ θαη λα ηνλ ζηήζεη κέζα ζηελ εθθιεζία ζηα Ηεξνζφιπκα γηα λα ηνλ 

πξνζθπλνχλ νη Υξηζηηαλνί. Πήγε ινηπφλ ε ίδηα ζηα Ηεξνζφιπκα θαη δήηεζε λα κάζεη 

ζε πνην κέξνο ήηαλ ζακκέλνο ν ηαπξφο. κσο θαλέλαο Υξηζηηαλφο δελ ήμεξε λα ηεο 

πεη. Δθείλνη πνπ πξηλ απφ πνιιά ρξφληα ηνλ είραλ ζάςεη βαζηά ζην ρψκα, είραλ πηα 

πεζάλεη. Έβαιε ινηπφλ ε Αγία Διέλε ρηιηάδεο εξγάηεο θη άξρηζαλ λα ζθάβνπλ φια ηα 

ρσξάθηα εθεί γχξσ. Δίρε αθιφλεηε πίζηε πσο θάπνπ ζα ηνλ έβξηζθε. Πνιινχο κήλεο 
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δνχιεπαλ νη εξγάηεο ρσξίο απνηέιεζκα. Κάπνηα κέξα, θαζψο ε Αγία Διέλε βάδηδε 

κέζα ζ’ έλα ρσξάθη, πάηεζε έλα ρνξηάξη θαη ακέζσο κηα γιπθηά κπξσδηά γέκηζε ηνλ 

αέξα. «Ση σξαία κπξσδηά είλαη απηή», είπε απφ κέζα ηεο ε Αγία Διέλε. Καζψο 

θνίηαμε γχξσ ηεο έζθπςε θη έθνςε έλα θιαδάθη απ’ ην θπηφ πνπ πάηεζε, ην κχξηζε 

θαη ηφηε θαηάιαβε πσο ην ρνξηάξη εθείλν ήηαλ πνπ ζθνξπνχζε ηελ  επσδηά. Μεκηάο ν 

λνπο ηεο θσηίζηεθε, θψλαμε έλαλ εξγάηε θαη ηνπ είπε λα ζθάςεη ζ’ εθείλν ην κέξνο. 

Καη ηφηε έγηλε ην ζαχκα ν εξγάηεο βξήθε εθεί ηνλ Σίκην ηαπξφ φπνπ επάλσ 

μεςχρεζε ν Υξηζηφο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ην κπξσδάην απηφ θπηφ ιέγεηαη 

βαζηιηθφο, γηαηί θχηξσζε ζην ζεκείν πνπ ήηαλ ζακκέλνο ν ηαπξφο, φπνπ είρε 

ζηαπξσζεί ν βαζηιηάο ηνπ θφζκνπ. Γη’ απηφ κνηξάδνπλ βαζηιηθφ ζηηο εθθιεζίεο ζηε 

γηνξηή ηεο Όςσζεο ηνπ Σίκηνπ ηαπξνχ, ζηηο 14 επηεκβξίνπ. 
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   26-10-2010 

 Ο κήλαο Οθηώβξηνο 

   Γεληθά   

1. Τν έζηκν ηεο Πεξπεξνύλαο 

2. Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Οθησβξίνπ- Ήζε θαη έζηκα-παξαδόζεηο 

    α) Τνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ κπξνβιύηεο (26 Οθησβξίνπ)  

  1. Βηνγξαθηθά ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ: 

  2.Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

  3.Ήζε θαη έζηκα  

 

Κείκελα: 

1. Φ. Βξεηάθνπ: Οη δώδεθα κήλεο ηνπ έηνπο θαη αη θπξηώηεξαη ενξηαί ησλ, Αζήλα 

2. Ν.Γ. Πνιίηε: Παξαδόζεηο, ηφκνο Α, ζ.232 

3. Γ. Λνπθάηνπ: Σα θζηλνπσξηλά, Αζήλα 

  

 

                                                         **** 

                                                          

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   26-10-2010 

Ο κήλαο Οθηώβξηνο 

Γεληθά:   

Ο Οθηψβξηνο είλαη ν δέθαηνο κήλαο ηνπ ρξφλνπ θαη ν δεχηεξνο ηνπ θζηλνπψξνπ. 

Έρεη 31 εκέξεο θαη είλαη ν πην θαηάιιεινο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε ζπνξά ησλ 

ρσξαθηψλ. Ο Οθηψβξηνο  ήηαλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αηηηθήο ζηελ αξραηφηεηα ν 

κήλαο Ππαλεςηώλ, ν ηέηαξηνο κήλαο ηνπ αηηηθνχ έηνπο.  Ολνκάζηεθε έηζη απφ ηα 

ηεξά Ππαλέςηα ή Ππαλόςηα, γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ Απφιισλα. Ζ ιέμε Ππαλεςηψλ 

παξάγεηαη απφ ηηο ππάλνπο (θπάκνπο: θνπθηά) + έςεηλ (έςσ=ςήλσ, βξάδσ). Γχξσ 

απφ ηε γηνξηή ησλ ηεξψλ Ππαλέςησλ  γλσξίδνπκε πσο θάζε ρξφλν ζηηο 7 

Ππαλεςηψλα, γηνξηή ηνπ Απφιισλα, νη Αζελαίνη έβξαδαλ θνπθηά καδί κε άιια 

φζπξηα πξνζθέξνληαο ηα ζε θνηλή ζπλεζηίαζε επρφκελνη θαιή ζπνξά. Πεξηέθεξαλ 

αθφκα ηελ Δηξεζεηώλε δειαδή έλα θιαδί ειηάο ζηνιηζκέλν κε καιιί γεκάην απφ 

θαξπνχο, ηξαγνπδψληαο θαηά ηνλ Πινχηαξρν: «Η Δηξεζεηώλε ζύθα θέξλεη θαη παρηά 

ςσκηά θαη ζηα βάδα κέιη θαη ιάδη θαη θξαζί δπλαηό...»  Άιιεο νλνκαζίεο πνπ 

ζπλαληάκε γηα ηνλ Οθηψβξην κεηαμχ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ αιιά θαη άιισλ ιαψλ 

είλαη: Ηξάζηνο ( Λαθεδαηκφληνη), Ηξαίνο (Γειθηθνί), Δξκαίνο (Κξήηεο), Γίνο 

(Μαθεδφλεο), Δξκαίνο (Βηζπλνί), Θεζκνθόξηνο (ηθεινί), Απνγνληθόο (Κχπξηνη), 

Σεβέζ (Δβξαίνη), Πάπλη (Αηγχπηηνη), Οθηόκπεξ (Ρσκαίνη), Ληζηνπάδ (ιάβνη) 

Μπξηκέξ (Γάιινη Α΄ Γεκνθξαηία). Καηά ην ξσκατθφ εκεξνιφγην ήηαλ ν 8
νο

  κήλαο, 

γη’ απηφ θαη νλνκάζηεθε απφ ην ιαηηληθφ νθηφκπεξ = Οθηψβξηνο. Ήηαλ αθηεξσκέλνο 

ζηνλ Άξε θαη ηνλ παξίζηαλαλ κε κνξθή θπλεγνχ, ν νπνίνο έρεη ιαγφ ζηα πφδηα ηνπ, 

πνπιηά πάλσ ζην θεθάιη ηνπ θαη έλα είδνο θάδνπ θνληά ηνπ. Ο ειιεληθφο ιαφο ηνπ 

δίλεη  ζηνλ Οθηψβξην ηα νλφκαηα: Βξνράξεο, πνξηάηεο ή πνξηάο ή παξηόο, 

Μπξνπκάξεο (νκηριψδεο, ζθνηεηλφο) θαη Παρληζηήο (απφ ηελ πάρλε πνπ πέθηεη ζηνπο 

αγξνχο), φπσο επίζεο Άε-Γεκήηξε ή Αεδεκεηξίηε θαη Αγηνδεκεηξηάηε, επεηδή καο 

θέξλεη ηελ γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (ζηηο 26) ζεκαληηθφ ρξνληθφ νξφζεκν γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρεηκψλα. Σνλ Οθηψβξε αξρίδεη ην φξγσκα θαη ε ζπνξά ησλ 

ρσξαθηψλ θαζψο θαη ην θχηεκα ησλ «ρεηκσληάηηθσλ ιαραληθψλ». ηα λνηηφηεξα 
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κέξε ηεο ρψξαο πξνεηνηκάδνπλ ηε γε γηα ηε ζπνξά   κεηά ηα πξσηνβξφρηα ηνπ 

ιέγνληαο ζηελ Πεινπφλλεζν, ηε Μχθνλν, ηε Νάμν θαη αιινχ:  

-Οθηώβξε, θαη δελ έζπεηξεο 

Ορηώ ζσξνύο δελ έθακεο. 

-Όπνηνο ζπέξλεη ηνλ Οθηώβξε, έρεη νθηώ ζεηξέο ζη’ αιώλη. 

-Οθηώβξε θαη δελ έζπεηξεο θαξπό πνιύ δελ παίξλεηο. 

-Οθηώβξεο θαη δελ έζπεηξεο, ζηηάξη ιίγν ζα ‘ρεηο. 

1. Τν έζηκν ηεο Πεξπεξνύλαο 

Ο Οθηψβξεο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο κήλαο γηα ζπνξά. Γηα λα ζπείξεη ν γεσξγφο 

πξέπεη πξψηα λα βξέμεη, ηα πξσηνβξόρηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπνξά. Αλ δε 

βξέμεη φκσο ηφηε ζα  γίλεη ιηηαλεία. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ 

εθθιεζία θαη, αθνχ δηαβάζεη ν παπάο εηδηθή επρή, παίξλνπλ ηηο εηθφλεο θαη 

μερχλνληαη ζηνλ θάκπν, κε ηνλ παπά επηθεθαιήο λα ςέιλεη. Με ηε ιηηαλεία-πξνζεπρή 

ζην Θεφ, νη αγξφηεο παξαθαινχλ ην Θεφ γηα λα θέξεη βξνρή. Γίπια ζηηο ιηηαλείεο θαη 

ηηο πξνζεπρέο ππάξρεη έλα καγηθφ έζηκν ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν  απηφ ηεο 

«Πεξπεξνύλαο» πνπ έρεη ζθνπφ  φρη λα παξαθαιέζεη -φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο  

ιηηαλείαο-ην Θεφ, αιιά λα ηνλ εμαλαγθάζεη κε καγηθφ ηξφπν ζε βνήζεηα. Απηά ηα 

έζηκα έρνπλ ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ βξνρή κε καγηθφ ηξφπν (καγεία). Ζ Πεξπεξνχλα 

ή Πεξπεξνχ ή Πηξπηξνχ είλαη έλα έζηκν πνπ ην θάλνπλ ηα θνξίηζηα. Γηαιέγνπλ έλα 

θνξηηζάθη 8-10 εηψλ, ζπλήζσο θησρφ ή νξθαλφ, θαη ην ζηνιίδνπλ κε ινπινχδηα θαη 

πξαζηλάδα. Ζ πξαζηλάδα ρξεζηκεχεη -φπσο ιέλε ζην Γξπκφ ηεο Μαθεδνλίαο, έλα 

ρσξηφ έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε- «γηα λα πξαζηλίζεη ν θάκπνο ζαλ ηε Πηξπηξνύ».ιε 

ε παξέα ησλ θνξηηζηψλ, κε ηελ Πηξπηξνχ ζηε κέζε, θηάλεη ζε ζπίηη θαη ηξαγνπδά ην 

ηξαγνπδάθη ηεο Πεξπεξνχλαο. ην Γξπκφ ιέλε: 

«Πηξπηξνύ, δξνζνύια κνπ, 

παξαθάιζη ηνπλ Θην (Θεό) 

γηα λα δώζεη κηα βξνπρή, 

κηα βξνπρή βαζηιηθηά 

δσ ζηα ζηάξηα, ηα θξηζάξηα 

ζηα ιηαλά ηα παξαζπόξηα. 

Μπάξηο-κπάξηο  ηνπ ληξό  

Ληνύκπηο-ιηνύκπηο  ηνπ θξαζί 

Κάζη ζηάρπ θη θηιό 

Κάζη θνύξβνπ (ζηνίβα) θη κηηξό» 

(κπάξηο-κπάξηο ην ληξφ= βξνρή πνιχ δπλαηή, κπφξα 

ιηνχκπηο-ιηνχκπηο ην θξαζί= κεγάιε πνζφηεηα θξαζηνχ) 

Μφιηο ηειεηψζεη ην ηξαγνχδη, ε λνηθνθπξά ηνπ θάζε ζπηηηνχ βγαίλεη έμσ θαη ρχλεη 

πάλσ ζην θεθάιη ηνπ παηδηνχ λεξφ θαη εχρεηαη :« Καιή βξνρή λα δώζεη ν Θεόο».  

Έπεηηα δίλεη έλα λφκηζκα ζην θνξηηζάθη ή φ, ηη άιιν έρεη «γηα ην θαιό».ε  θάπνηεο 

πεξηνρέο ην έζηκν ηεο Πεξπεξνχλαο είλαη θάπσο δηαθνξεηηθφ. ηνλ Πφλην ι.ρ. αληί 

γηα παηδί, γηα λα κελ ην θαηαβξέρνπλ θαη θξπψζεη ην θαεκέλν, ληχλαλε κηα ζθνχπα. 

Έθαλαλ θάηη ζαλ ζθηάρηξν θαη ην γχξηδαλ απφ ζπίηη ζε ζπίηη ηξαγνπδψληαο έλα άιιν 

ηξαγνχδη. Οη λνηθνθπξέο πεξηέινπδαλ απηφ ην ζθηάρηξν κε λεξφ θαη θηινδσξνχζαλ 

ηα παηδηά πνπ ην θξαηνχζαλ. Δθηφο, φκσο απφ ην έζηκν ηεο Πεξπεξνχλαο, ζην νπνίν- 

φπσο άιισζηε θαη ζηε ιηηαλεία- ζπκκεηείρε φιν ην ρσξηφ, θαζέλαο μερσξηζηά θάλεη 

θαη ηα δηθά ηνπ καγηθά γηα λα πξνθαιέζεη βξνρή. Αλ γηα παξάδεηγκα ν γεσξγφο (ζε 

πεξίνδν αλνκβξίαο βξεη ζην δξφκν ηνπ κηα ρειψλα, ηε γπξίδεη αλάζθεια θαη βάδεη 

πάλσ ζηελ θνηιηά ηεο έλα κεγάιν ζβψιν ρψκα. Ζ ινγηθή απηήο  ηεο  πξάμεο είλαη  λα 

εμαλαγθάζνπλ ηε ρειψλα λα παξαθαιέζεη ην Θεφ λα βξέμεη, γηα λα ιηψζεη ν ζβψινο 
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θαη λα κπνξέζεη έηζη λα γπξίζεη ζηε ζέζε ηεο, γηαηί αιιηψο ζα πεζάλεη θάησ απφ 

βάξνο ηνπ ζβψινπ. 

Οη κεγάιεο, γλσζηέο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ηνπ κήλα Οθηψβξε είλαη νη: α) ε γηνξηή 

ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Αξενπαγίηε πνιηνχρνπ ηεο Αζήλαο β) ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ πνιηνχρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο γ)  ε γηνξηή ηεο Αγίαο θέπεο πνπ είλαη ζηηο 

28 ηνπ Οθηψβξε ηελ ίδηα κέξα κε ηελ εζληθή επέηεην ηνπ «ρη».  

2. Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Οθησβξίνπ- Ήζε θαη έζηκα-παξαδόζεηο 

α) Τνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ κπξνβιύηεο (26 Οθησβξίνπ)  

   1. Βηνγξαθηθά ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ: 

  Ο Άγηνο Γεκήηξηνο γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε ην 260 κ.Υ., νη γνλείο ηνπ ήηαλ 

επγελείο, ν παηέξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλα  ήηαλ Μαθεδφλαο ηξαηεγφο ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο. O Άγηνο δελ μερψξηδε κφλν γηα ηελ επγεληθή ηνπ θαηαγσγή, ηελ 

αξεηή ηνπ θαη ηελ επγέλεηα ηεο ςπρήο ηνπ αιιά θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηελ 

ζηξαηησηηθή ηέρλε, πνπ εθείλε ηελ επνρή απνηεινχζε πεδίν δηάθξηζεο γηα ηνπο λένπο,  

έθηαζε, κάιηζηα, ζαλ ζηξαηησηηθφο ζην αμίσκα ηνπ Γνχθα, μεπεξλψληαο ηελ δφμα 

ηνπ παηέξα ηνπ. Σν 296 κ.Υ. ή ζχκθσλα κε άιινπο κειεηεηέο ην 306 κ.Υ. ν 

Μαμηκηαλφο, ν ηφηε Σεηξάξρεο θαη κεηέπεηηα Απηνθξάηνξαο Γαιέξηνο Μαμηκηαλφο, 

ζπλέιαβε ηνλ Άγην Γεκήηξην θαη ηνλ θξαηνχζε θπιαθηζκέλν ζε έλα δεκφζην ινπηξφ 

θνληά ζην ηππνδξφκην, επεηδή έγηλε ρξηζηηαλφο. ηελ Θεζζαινλίθε ηνλ θαηξφ ηεο 

ζχιιεςεο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, γηλφληνπζαλ αγψλεο ζην ηππνδξφκην γηα λα 

γηνξηαζηεί ε λίθε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ελάληηα ζηνπο θχζεο. Δθεί ν 

Λπαίνο, έλαο εηδσινιάηξεο παιαηζηήο, πεξεθαλεπφηαλ γηα ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ θαη ηελ δχλακε ηνπ θαη πξνθαινχζε ηνπο ζεαηέο ηνπ ζηαδίνπ λα παιέςνπλ καδί 

ηνπ. Ο Νέζησξαο, έλαο λεαξφο ζηξαηηψηεο πνπ γλψξηδε ηνλ Άγην Γεκήηξην ηνλ 

επηζθέθζεθε ζηελ θπιαθή θαη ηνπ δήηεζε ηελ επινγία ηνπ γηα λα παιέςεη κε ηνλ 

Λπαίν πξάγκα πνπ έθαλε ν Άγηνο. Μέζα ζην ζηάδην ν Νέζησξαο πάιεςε κε ηνλ 

Λπαίν θαη ηνλ λίθεζε. ηαλ ν Γαιέξηνο Μαμηκηαλφο έκαζε ηη είρε ζπκβεί, δηέηαμε λα 

ζθνησζεί ν Άγηνο Νέζησξαο κε ην ίδην ην μίθνο ηνπ έμσ απφ ηελ Υξπζή Πχιε (ή 

Υξπζή Πφξηα), θαη λα ζαλαησζεί κε ιφγρεο ν θπιαθηζκέλνο ζην δεκφζην ινπηξφ 

Άγηνο Γεκήηξηνο. Γξάθνπλ κάιηζηα νη ζπλαμαξηζηέο φηη ν Άγηνο Γεκήηξηνο, φπσο 

είρε ζεθψζεη ην δεμί ηνπ ρέξη, έιαβε ηνλ πξψην ινγρηζκφ ζηελ δεμηά πιεπξά φπσο ν 

Δζηαπξσκέλνο Υξηζηφο. 

  Ο Άγηνο Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο αλαθέξεη φηη ν Λνχπνο, έλαο ππεξέηεο ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, έρξηζε ην παλσθφξη θαη ην δαρηπιίδη ηνπ Αγίνπ ζην καξηπξηθφ ηνπ αίκα 

θη έθαλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ Θενχ πνιιά ζαχκαηα. ηαλ ην έκαζε απηφ ν 

Απηνθξάηνξαο, δηέηαμε ηελ ζχιιεςε ηνπ θαη ν Άγηνο Λνχπνο πέζαλε καξηπξηθά ζηελ 

πεξηνρή Σξηβνπλάιην. Σν ζψκα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ εληαθηάζηεθε θξπθά απφ 

θάπνηνπο πηζηνχο Υξηζηηαλνχο ζηνλ ηφπν ηνπ καξηπξίνπ ηνπ. ’ εθείλν ην δεκφζην 

ινπηξφ, μεθίλεζε λα αλαβιχδεη κχξν απφ ηνλ ηάθν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θη έηζη ν 

Άγηνο πήξε ην πξνζσλχκην Μπξνβιύηεο. Μάιηζηα φζν πεξηζζφηεξνη Υξηζηηαλνί 

έπαηξλαλ κχξν γηα επινγία, ηφζν πεξηζζφηεξν απηφ πιήζαηλε αληί λα ιηγνζηεχεη. 

Κάπνηνο αζθεηήο απφ ην βνπλφ Υνινκψληα ζθαλδαιίζηεθε φηαλ άθνπζε γηα ην κχξν 

ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη αλαξσηηφηαλ πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ηφζνη άιινη 

Άγηνη πνπ πέξαζαλ κεγάια βαζαληζηήξηα γηα ηελ Υξηζηηαληθή ηνπο Πίζηε θαη λα κελ 

είλαη θη απηνί Μπξνβιχηεο φπσο ν Άγηνο Γεκήηξηνο. Με ηελ επινγία ηνπ Θενχ είδε 

ζε φλεηξν φηη βξηζθφηαλ ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Δθεί 

παξαθάιεζε θάπνηνλ πνπ θξαηνχζε ηα θιεηδηά ηνπ πξνζθπλήκαηνο ηνπ ηάθνπ λα ηνπ 

αλνίμεη γηα λα πάξεη ηελ επινγία ηνπ. Μπαίλνληαο ζην θνπβνχθιην είδε φιν ηνλ ηάθν 

λα ‘λαη βξεγκέλνο απφ ην κχξν θαη λα επσδηάδεη θαη παξαθάιεζε πάιη απηφλ πνπ είρε 

ηα θιεηδηά λα ζθάςνπλ γηα λα βξνπλ ηελ πεγή ηνπ κχξνπ. Αθνχ έζθαςαλ πνιχ ψξα 
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βξήθαλ έλα κάξκαξν πνπ ζθέπαδε ηνλ ηάθν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη θαζψο 

θαηάθεξαλ κε πνιχ πξνζπάζεηα λα ην αλνίμνπλ, βιέπνπλ ην ζψκα ηνπ Αγίνπ λα 

αλαβιχδεη απ’ ηηο πιεγέο ησλ θνληαξηψλ κχξν. Ήηαλ ηφζν πνιχ πνπ βξάρεθε ν 

θχιαθαο ηνπ ηάθνπ θαη ν κνλαρφο, θνβνχκελνο κελ πληγεί, θψλαμε «Άγηε Γεκήηξηε 

βνήζεη κνη». Καη ηφηε μππλψληαο βιέπεη φηη ν ίδηνο θαη ηα ξάζα ηνπ είλαη βξεγκέλα, 

ζαπκαηνπξγηθά, κε ην κχξν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Έρνληαο δήζεη απηφ ην ζαχκα 

έθπγε απ’ ην βνπλφ πνπ αζθήηεπε θαη θήξπμε ζηελ Θεζζαινλίθε γηα λα κάζνπλ φινη 

νη πηζηνί ηη είρε δήζεη. Έκεηλε εθεί πνιιέο κέξεο πξνζεπρφκελνο ζηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ θαη θαηφπηλ επέζηξεςε ζην ηφπν ηεο άζθεζεο ηνπ ιέγνληαο φηη 

πξαγκαηηθά είλαη Μέγαο ν Άγηνο Γεκήηξηνο. Σν 1823 νη Σνχξθνη πνπ ήηαλ 

ακπαξσκέλνη ζηελ Αθξφπνιε ηεο Αζήλαο εηνίκαδαλ ηα ππξνκαρηθά ηνπο γηα λα 

ρηππήζνπλ κε ηα θαλφληα ηνπο, ηνπο Έιιελεο πνπ βξηζθφληνπζαλ ζηνλ λαφ ηνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κα ν Άγηνο Γεκήηξηνο έθαλε ην ζαχκα ηνπ γηα λα ζσζνχλ νη 

Υξηζηηαλνί θαη ε ππξίηηδα έζθαζε ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ θαηαζηξέθνληαο θαη 

ηκήκα ηνπ κλεκείνπ ηνπ Παξζελψλα. Γηα λα ζπκνχληαη απηφ ην ζαχκα, ν λαφο 

ιέγεηαη απφ ηφηε Άγηνο Γεκήηξηνο Λνπκπαξδηάξεο, απφ ηελ ινπκπάξδα δειαδή ην 

θαλφλη ησλ Σνχξθσλ πνπ θαηαζηξάθεθε. Ο Άγηνο Γεκήηξηνο απεηθνλίδεηαη 

αγηνγξαθηθά ζηελ εηθφλα ηνπ θαβάια ζε θφθθηλν ή θαθέ άινγν λα ζθνηψλεη έλαλ 

εηδσινιάηξε, ηνλ Λπαίν, φπσο ν Άγηνο Γεψξγηνο απεηθνλίδεηαη θαβάια ζε έλα άζπξν 

άινγν λα ζθνηψλεη έλαλ δξάθν. 

2.Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

Σν 313 κ.Υ. θηίζηεθε έλαο κηθξφο λαφο αθηεξσκέλνο ζηνλ Άγην Γεκήηξην ζηνλ ηφπν 

ηνπ καξηπξίνπ ηνπ. Σν 324 κ.Υ. ρηίζηεθε κηα κηθξή ηξίθιηηε βαζηιηθή θαη ην 413 

κ.Υ. ν έπαξρνο Λεφληηνο έθηηζε ζηελ ίδηα ζέζε κία κεγάιε βαζηιηθή γηα λα 

επραξηζηήζεη ηνλ Άγην Γεκήηξην γηα ηελ ζεξαπεία ηεο αξξψζηηαο ηνπ. Σν 1142 ν 

Απηνθξάηνξαο Μηραήι ν Κνκλελφο κεηέθεξε ηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ απφ 

ηελ Θεζζαινλίθε ζηε Μνλή Παληνθξάηνξνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο λαφο 

θαηαζηξάθεθε θαη ιεειαηήζεθε πνιιέο θνξέο. Ζ ηειεπηαία ήηαλ ην 1917 κε ηελ 

ππξθαγηά πνπ έθαςε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Έηζη ν Άγηνο 

Γεκήηξηνο θάεθε νινζρεξψο. Κάησ απ’ ην ηεξφ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ππάξρνπλ 

αθφκε θαη ζήκεξα νη θαηαθφκβεο, ην ινπηξφ πνπ έγηλε ν ηφπνο πνπ καξηχξεζε ν 

Άγηνο Γεκήηξηνο. Ζ κλήκε ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηηκάηαη ζηηο 26 Οθησβξίνπ θαη 

είλαη πνιηνχρνο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ κλήκε ηνπ Αγίνπ Νέζησξα θαη ηνπ Αγίνπ 

Λνχπνπ ηηκάηαη ζηηο 27 Οθησβξίνπ. 

3.Ήζε θαη έζηκα  

Υσξίο ακθηβνιία νη Άγηνη Γεκήηξηνο θαη Γεψξγηνο είλαη γηα ηνπο Έιιελεο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο Αγίνπο, νη ιφγνη είλαη πνιινί. Σνπνζεηεκέλνη ενξηνινγηθά ζε δχν 

θαίξηεο κέξεο ηνπ ρξφλνπ, φξηδαλ κεηεσξνινγηθέο κεηαβνιέο θαη πεξηφδνπο θαη 

θαλφληδαλ ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, φπσο δειψλεηαη θαη απφ ηελ παξαθάησ ξήζε: 

Τ’ Άε-Γεκεηξηνύ, κέζα θξεβάηη,/ η’ Άε-Γησξγηνύ έμσ θξεβάηη.  ηα βφξεηα κέξε, 

κεηά ηνπ  Αγίνπ Γεκεηξίνπ, νη θηελνηξφθνη αθήλνπλ ηα βνπλά θαη θαηεβάδνπλ ηα 

θνπάδηα ηνπο ζηα πεδηλά κέξε φπνπ ζα μερεηκσληάζνπλ, ηα «ρεηκαδηά», γηα λα ηα 

μαλαλεβάζνπλ κεηά η’ Άε-Γησξγηνχ. Δμάιινπ νη δπν απηνί άγηνη  έρνπλ πνιιέο 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, παξηζηάλνληαη γηα παξάδεηγκα ζηηο εηθφλεο ζαλ ζηξαηειάηεο 

θαη θαβαιάξεδεο θαη νη δπν, πνπ ζθνηψλνπλ κε ην θνληάξη ηνπο, ν πξψηνο ην 

«εηδσινιάηξε πνιέκην» ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θη ν δεχηεξνο ην δξάθν. Πξηλ θχγεη 

πάλησο ν Οθηψβξηνο, ν κήλαο πξνάγγεινο νπζηαζηηθά ηνπ ρεηκψλα έρνπκε κηα 

ηειεπηαία ραξνχκελε αλαιακπή: Σν κηθξφ θαινθαηξάθη ή η’ Άε-Γεκεηξηνχ ην 

θαινθαηξάθη, πνπ κεξηθνί η’ νλφκαζαλ γατδνπξνθαιφθαηξν, επεηδή θέξλεη γατδνπξηλή 

δέζηε: Άε-Γεκεηξάθη/ κηθξό θαινθαηξάθη 
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   Ο Οθηψβξηνο είλαη ν κήλαο πνπ ηξπγνχλ ηα φςηκα ζηαθχιηα γη’ απηφ θαη νη Πφληηνη 

ηνλ ιέλε ηξπγνκελά. Οη θξαζνπαξαγσγνί αλνίγνπλ αλήκεξα ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηα 

βαξέιηα κε ην λέν θξαζί ηεο ρξνληάο. ε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο ζπλεζίδνπλ λα 

πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία έλα κπνπθάιη κε απηφ ην θξαζί γηα λα ην επινγήζεη ν 

ηεξέαο. Δηνηκαζίεο φκσο γηα ην ρεηκψλα θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε γηνξηή  ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ γίλνληαη θαη ζηα ζπίηηα. ηξψλνληαη ζηα παηψκαηα ραιηά, κνθέηεο, 

ρξάκηα, θνπξεινχδεο θαη νηηδήπνηε αλάινγν ζα θξαηήζεη ηνπο θαηνίθνπο δεζηνχο 

ηνπο επφκελνπο κήλεο. ε πνιιά λνηθνθπξηά αιιάδνληαη νη θνπξηίλεο, θαζψο 

αληηθαζίζηαληαη νη ιεπηέο θαινθαηξηλέο κε ηηο βαξηέο ρεηκσληάηηθεο. Μηα άιιε 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηα ζπίηηα είλαη ε αιιαγή ησλ ξνχρσλ ζηηο ληνπιάπεο. 

Απνζεθεχνληαη ηα θαινθαηξηλά ξνχρα θαη ζηε ζέζε ηνπο κπαίλνπλ ηα δεζηά 

ρεηκσληάηηθα. Οη Κεξθπξαίνη πάλησο ππνδέρνληαη ην θαινθαηξάθη ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ ζηνιίδνληαο ηα βάδα ηνπο κε ηα φκνξθα ινπινχδηα ηνπ, ηα ρξπζάλζεκα ή 

αεδεκεηξηάηηθα ή αγηνδεκεηξνινύινπδα ή ηέινο νρησβξνύδηα γηα ηνπο Κχπξηνπο.  

Κείκελα:  

1. Φ. Βξεηάθνπ: Οη δώδεθα κήλεο ηνπ έηνπο θαη αη θπξηώηεξαη ενξηαί ησλ, Αζήλα 

 «Καηά ην παιαηφλ εκεξνιφγηνλ, κεξηθαί εκέξαη πξν θαη κεηά ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

είλαη εχδηνη, αλέθεινη, ζεξηλαί θαη επηθξαηεί λελεκία, παξνπζηάδνπλ δε απνηφκσο θαη 

αχμεζηλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ εληχπσζηλ φηη είλαη αθφκε θαινθαηξάθη θαη ν 

θφζκνο αξρίδεη λα ειαθξψλεη ηα ελδχκαηα, δηα ησλ νπνίσλ είρελ αξρίζεη λα ελδχεηαη 

κε ηελ πξψηελ θαηξηθήλ κεηαβνιήλ πξνο ην ςπρξφηεξνλ. Παιαηφηεξνλ νη Αζελαίνη 

ριεπαζηηθψο έιεγαλ «Σ’ αγηνχ Γεκεηξηνχ ην γατδνπξνθαιφθαηξν», επεηδή πνιιάθηο 

ε ειάηησζηο απηή ησλ ελδπκάησλ απέβαηλελ επηθίλδπλνο εηο ηελ πγείαλ, θαη ηελ δσήλ 

αθφκε, ηνπ αλζξψπνπ». Πάλησο, νπζηαζηηθά, απφ ηε γηνξηή ηνπ Άε Γεκήηξε, 

ζεσξείηαη φηη κπαίλνπκε ζην ρεηκψλα. « Άγηνο Γεκήηξηνο έξρεηαη ηα ρηφληα 

θνξησκέλνο», ιέλε ζηε Γνξηπλία. Καη πξάγκαηη απφ ηφηε αξρίδνπλ αη πξψηαη 

ξαγδαίαη βξνραί εηο ηα πεδηλά θαη ε πηψζηο ρηνλψλ εηο ηα νξεηλά, κε αηζζεηήλ πηψζηλ 

θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο».  

2. Ν.Γ. Πνιίηε: Παξαδόζεηο, ηφκνο Α, ζ.232 

 «Καη νη αξραίνη πξφγνλνη εκψλ σο αξρήλ ηνπ ρεηκψλνο έζεηνλ ηελ 26
ε
  Οθησβξίνπ 

δηφηη ηφηε ζπλέπηπηελ ε δχζηο ησλ Πιεηάδσλ (ηεο Πνχιηαο), ε νπνία ζήκεξνλ γίλεηαη 

ηελ 18ελ Ννεκβξίνπ. Αθφκε, θαηά παηξνπαξάδνηνλ έζηκνλ ε ενξηή ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ είλαη θαη’ εμνρήλ ενξηή ησλ γεσξγψλ θαη νη λνκάδεο θαη νη πνηκέλεο 

θαηέξρνληαη εθ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ εηο ηα ρεηκαδηά, ηεινχληαη δε θαη πνιινί γάκνη 

θαη δνθηκάδνληαη θαζ’ φιελ ηε ρψξαλ ηα λέα θξαζηά, θαηά παηξνπαξάδνηνλ έζηκνλ, 

δηφηη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζπληειείηαη ε δχκσζηο ησλ θξαζηψλ, δηφ θαη αθνχγεηαη ην 

άζκα: «Τα πξσηνβξόρηα πηάθαλε θαη ηα θξαζηά κεζνύλε». ηαλ ν θαηξφο φκσο 

είλαη νκηριψδεο, εηο ηηλά κέξε δελ αλνίγνπλ λένλ νίλνλ, δηα λα κε γίλε θαη απηφο, 

θαηά κεηαθνξάλ, ζνιφο. Απφ ην ηέινο Οθησβξίνπ, σο ειέρζε, αξρίδεη ε ζπγθνκηδή 

ησλ ειαηψλ, ε νπνία ελίνηε εηο ηηλάο πεξηνράο παξαηείλεηαη κέρξη ηέινπο 

Ηαλνπαξίνπ».  

3. Γ. Λνπθάηνπ: Σα θζηλνπσξηλά, Αζήλα 

 «’ φινπο ζρεδφλ ηνπο πξψηκνπο νηλνπαξαγσγηθνχο ηφπνπο (λνηηφηεξνπο θαη 

παξάιηνπο) θαινχλ ζήκεξα ζηα ζπίηηα ηνλ παπά (κεηά ηε ιεηηνπξγία) λ’ αγηάζεη ηα 

βαξέιηα, ξίρλνληαο κέζα ζην θξαζί ηνπο αγηαζκφ, απφ ηελ απάλσ ηάπα. Θ’ αλνίμεη 

έπεηηα εθείλνο (ή ν λνηθνθχξεο) ηνλ πείξν θαη ζα πξσηνπηεί (ν παπάο) απφ ην λην 

θξαζί, επρφκελνο θαιφπηνην θη απφ ρξφλνπ. Αλ δελ θαιεζηεί ν παπάο ππάξρνπλ θαη 

έκκεζνη ηξφπνη επινγίαο ηνπ θξαζηνχ ζην ζπίηη. Έρνπκε πεξηγξαθέο απφ λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, φηη απνβξαδίο η’ Άη-Γεκεηξηνχ, πξηλ αξρίζνπλ ην δείπλν, πάλε φινη ηεο 

νηθνγέλεηαο, κε ηα πνηήξηα ηνπο, γχξσ ζην βαξέιη. ηαπξνθνπηέηαη ν λνηθνθχξεο θη 
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αλνίγεη ηελ θάλνπια, γεκίδεη, εχρεηαη, πξσηνπίλεη θαη ιέεη ηε γλψκε ηνπ. Οη άιινη 

δέρνληαη, θαιφ ή θαθφ, ην θξαζί, βάδνπλ ζηα πνηήξηα ηνπο απφ ιίγν θαη πάλε ζην 

ηξαπέδη, λα δεηπλήζνπλ. [...] Δίρε κηα δεζηαζηά θνηλσληθήο απηνζπγθέληξσζεο θη 

αλζξψπηλεο εηξεληθήο επαθήο απηή ε γηνξηή η’ αγίνπ Γεκεηξίνπ, ην θζηλφπσξν, ζε 

ζρέζε κε ηελ εθξεθηηθή αλνημηάηηθε γηνξηή ηνπ Άη Γηψξγε, πνπ ζθφξπηδε ζην 

χπαηζξν ηνπο αλζξψπνπο, κεηαθηλνχζε ηηο νηθνγέλεηεο, θαη ζπρλφηαηα άλνηγε ηνπο 

πνιέκνπο. Έλα ζπγθξηηηθφ Μαθεδνλίηηθν ηξαγνπδάθη, δείρλεη ηηο δηαθνξέο ηνπο 

απηέο: 

Οη δπν νη άγηνη κάισλαλ, Αγηώξγεο θη Αηδεκήηξεο: 

-Αγηώξγε, Γηώξγε θνβεξέ θαη ζθξνπνθακειίηε, 

εγώ (ιέεη ν Αηδεκήηξεο) καδώλσ θακηιηέο θαη ζπ κνπ ηηο ζθνξπίδεηο 

καδώλσ κάλεο κε παηδηά, γπλαίθεο κε ηνπο άληξεο, 

καδώλσ θαη η’ αληξόγπλα, ηα πνιπαγαπεκέλα! 

-Εγώ (ιέεη ηώξα ν Αγηώξγεο) θέξλσ ηελ άλνημε θαη ζπ κνπ ηε ζηεγλώλεηο 

εγώ θέξλσ ηα πξόβαηα θαη ζπ ηα μεδηαγκίδεηο 

θέξλσ θαη ηνπο ηζνπάλεδεο ιαιώληαο ηηο θινγέξεο. 

ε κηα άιιε παξαιιαγή, απφ ηελ ίδηα πεξηθέξεηα (ρσξηφ Κλίδε Γξεβελψλ) ηνλ ιφγν 

ζην ηξαγνχδη ηνλ έρεη κφλν ν αη-Γεκήηξεο, πνπ ζπλερίδεη: 

εγώ ηξώσ παρηά αξληά (ηνλ Οθηώβξε) θαη ζπ παιηνπξνβάηεο, 

εγώ πίλσ γιπθό θξαζί (λέν) θαη ζπ λεξό απ’ ηηο κπάξεο (γνύδεο), 

εγώ θνηκνύκ’ ζε πάπισκα θαη ζπ ζηα ζηεξλαξίηζα (πεηξνράιηθα). 
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   02-11-2010  

Ο κήλαο Ννέκβξηνο  

Γεληθά: 

Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Ννεκβξίνπ- Ήζε θαη έζηκα-παξαδόζεηο 

 

α) Τνπ Άε- Γηώξγε ηνπ θησρνύ, ηνπ Μεζπζηή, ηνπ Σπνξηάξε (3 Ννεκβξίνπ) 

 Κείκελα: 

1. Γ. Λνπθάηνπ: Τα θζηλνπσξηλά 

2. Κ. Χαιθηά: Πεξηγξαθή από ην ρσξηό Σπώα Καξπάζνπ (1975):  

3. Γ. Μέγα: Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο  

4. Α. Βξόληεο: Λανγξαθία.ΙΑ', ΙΒ' 1934, 1938-48  

 

β) Αγία Αηθαηεξίλε (25 Ννεκβξίνπ)  

    παξαδόζεηο -έζηκα 

 

γ) Άγηνο Σηπιηαλόο (26 Ννεκβξίνπ) 

    παξαδόζεηο -έζηκα 

 

Βηβιηνγξαθία: 

Γ . Λνπθάηνο: Σα θζηλνπσξηλά 

Α.Υαηδεγάθε: Δθθιεζίεο ηεο Κξήηεο, Ρέζπκλν 1954  

Νηζπξηαθά Υξνληθά-εθδ. Δηαηξίαο Νηζπξηαθψλ Μειεηψλ, ηνκ.5, Αζ.1976 

Γ. Μέγαο: Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο  

Α.Βξφληεο: πεξ. Λανγξαθία.ΗΑ', ΗΒ' 1934, 1938-48  

Δπαγγειίδεο: πεξ.  Λανγξ.Γ', 1911 

Δπεηεξίο Βνπξβνχξσλ 1939 

Κππξηαθά ρξνληθά, ηνκ.4 

 

                                                          ***** 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   02-11-2010 

3. Ο κήλαο Ννέκβξηνο  

Γεληθά: 

Ο Ννέκβξηνο είλαη ν ελδέθαηνο κήλαο ηνπ έηνπο. Σν φλνκα ηνπ πξνήιζε απφ ηνλ 

αξηζκφ ελληά γηαηί ζην παιηφ ξσκατθφ εκεξνιφγην πξηλ εηζαρζεί ν Ηαλνπάξηνο θαη ν 

Φεβξνπάξηνο, ν Ννέκβξηνο ήηαλ ν έλαηνο κήλαο. αλ ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ 

Φζηλφπσξνπ, ν Ννέκβξηνο, είλαη θη ν βαζηθφο πξνάγγεινο ηνπ Υεηκψλα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πέθηεη πνιχ πάρλε, θπξίσο φηαλ νη λχρηεο είλαη έλαζηξεο. Πηψζε 

πάρλεο ζα πεη θαη θξέζθν ρηφλη. Λίγεο εκέξεο κεηά ηνλ εξρνκφ ηεο, έξρεηαη θαη ην 

ρηφλη. Απηή ηελ επνρή νη γεσξγνί αλνίγνπλ ιάθθνπο θαη θπηεχνπλ δηάθνξα δέληξα, ην 

ιέεη θαη ε παξνηκία, Ννέκβξεο θαη Γεθέκβξεο θχηεπε θαηαβνιάδεο. Ο Ννέκβξηνο 

έρεη πξάγκαηη πνιιέο δνπιεηέο γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο ππαίζξνπ πνπ πξέπεη γξήγνξα 

λα ηηο ηειεηψζνπλ αθξηβψο ιφγσ ηνπ επεξρφκελνπ ρεηκψλα. Ο ιαφο ηνπ έρεη δψζεη 

πνιιά νλφκαηα, φπσο βξνράξεο  γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πέθηνπλ πνιιέο βξνρέο 

θαη ρακέλνο γηαηί έρεη ηηο κηθξφηεξεο ζε δηάξθεηα εκέξεο θαη γη’ απηφ ηηο κεγαιχηεξεο 

λχρηεο. Δπίζεο ν Ννέκβξηνο νλνκάδεηαη Νηαζηήο  γηα έρνπκε ηα ηειεπηαία λεάζκαηα 
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ή λπάζκαηα (νξγψκαηα) ηεο γεο θαη Παρληαζηήο  γηα ην θιείζηκν ησλ δψσλ ζην 

παρλί. Λφγσ ησλ γηνξηψλ ηνπ, ηνλ ιέλε Ατζηξάηεγν ή Ατηαμηάξρε, Ατθίιηππα θαη 

Αγηαληξηά ή Αληξηά. Σνλ ιέλε αθφκα θαη κεζνζπνξίηε απφ ηε γηνξηή ηεο Παλαγίαο 

ηεο Μηζνζπνξίηηζζαο πνπ γηνξηάδεη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ. Σελ Παλαγία απηή  ηε ιέλε 

θαη Αξρηζπεηξίζηξα ή Απνζνδεηά. Σε κέξα απηή ν γεσξγφο πάληα έπξεπε λα έρεη 

απνζπείξεη θαη λα ινγαξηάδεη γηα ην ζπλνιηθφ ηνπ εηζφδεκα, δηαθνξεηηθά: Μηζφ 

’ζπεηξα,  κηζφ ’θαγα, κηζφ ’ρσ λα πεξάζσ! Έηζη ηειεηψλνληαο ηε ζπνξά ν αγξφηεο, 

ηελ εκπηζηεπφηαλ ζηελ Παλαγία ζηελ νπνία πξφζθεξε κηα επραξηζηήξηα παλζπεξκία, 

βξαζκέλν ζηηάξη αλαθαηεκέλν κε ξντδφζπνξνπο, ακχγδαια θαη ζηαθίδεο πνπ ηα 

πήγαηλε ζηελ εθθιεζία λα ηα επινγήζεη ν παπάο. κσο θαη ζην ζπίηη εθείλε ηε κέξα 

θάλαλε ηα πνιπζπφξηα ή κπνχιηα ή κπνπζκπέιηα ή πνιπθνχθηα. Ννζηηκηά απφ 

ζηηάξη, θαιακπφθη, θξηζάξη, θνπθηά, ξεβίζηα, θαζφιηα, κπηδέιηα, θαθέο θ.ι.π. φια 

ζνδεηά εθείλεο ηεο ρξνληάο, πνπ ηα βξάδαλε φια καδί θαη ηα ηξψγαλε γηα ην θαιφ πνπ 

πέξαζε ή γηα ην θαιφ πνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Σν Μήλα απηφ, ηνπ Αγίνπ Φηιίππνπ, 

αξρίδεη ην ζαξαληάεκεξν θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πηζηψλ κε λεζηεία θαη πξνζεπρή 

γηα ηε κεγάιε γηνξηή ηεο ρξηζηηαλνζχλεο, ηα Υξηζηνχγελλα.  

  Ο Ννέκβξηνο  έρεη πινχζην ενξηνιφγην ηελ 1ε  Ννεκβξίνπ, έρνπκε ηε γηνξηή ησλ  

Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Κνζκά θαη Γακηαλνχ, ζηηο 8 ηε ζχλαμε ησλ Αξρηζηξαηήγσλ 

(Σαμηαξρψλ) Μηραήι θαη Γαβξηήι, ζηηο 9 ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ ηνπ ζαπκαηνπξγνχ, 

ζηηο 11 ηνπ Αγίνπ Μελά, ζηηο 13 ηνπ Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ, ζηηο 14 ηνπ Αγίνπ 

Φίιηππα, ζηηο 21 ηα Δηζφδηα ηεο Θενηφθνπ, ζηηο 25 ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ζηηο 26 

ηνπ Αγίνπ ηπιηαλνχ θαη ζηηο 30 ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. 

 

Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Ννεκβξίνπ- Ήζε θαη έζηκα-παξαδόζεηο 

α) Τνπ Άε- Γηώξγε ηνπ θησρνύ, ηνπ Μεζπζηή, ηνπ Σπνξηάξε (3 Ννεκβξίνπ) 

 ηηο 3 Ννεκβξίνπ γηνξηάδεηαη ε κλήκε ηνπ Άη-Γηψξγε ηνπ  κηθξνύ  ή ηνπ  θησρνύ , 

φπσο ηνλ  απνθαιεί ν ιαφο   γηα λα ηνλ δηαθξίλεη απφ ηνλ άιιν Άη-Γηψξγε, ην κεγάιν, 

ηνλ Σξνπαηνθφξν. Απηφο, ν Άη-Γηψξγεο, ν κηθξφο, θαηέιεμε λα μεραζηεί  κπξνζηά 

ζηελ επηβιεηηθή κνξθή ηνπ ζπλσλφκαηνπ ηνπ, ηνπ θεκηζκέλνπ δξαθνληνθηφλνπ 

θαβαιάξε. Ο ιαφο,   φκσο, βξήθε θαη γη’ απηφλ ζέζε ζην ενξηνιφγην ηεο εθθιεζίαο. 

Βαθηίζηεθε πνξηάξεο, θαζψο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο  γίλεηαη ε ζπνξά ηε 

κέξα ηεο γηνξηήο ηνπ, αιιά θαη Μεζπζηήο, θαζψο ζε θάπνηα κέξε   αλνίγνπλ ηα 

βαξέιηα κε ην θαηλνχξην θξαζί απηή ηε κέξα. Οξηζκέλεο ζπλήζεηεο ηεο κέξαο ηεο 

γηνξηήο ηνπ απνβιέπνπλ, φπσο ζα δνχκε ζηα παξαθάησ θείκελα ζηελ αθζνλία ηεο 

θαξπνθνξίαο. 

Κείκελα: 

1. Γ. Λνπθάηνπ: Σα θζηλνπσξηλά 

 Οξφζεκν γηα ηα θαηλνχξηα θξαζηά, πην βηαζηηθφ θη επίζεκν, είλαη ν Άη-Γεκήηξεο, 

φπνπ φκσο ππάξρεη εθθιεζία ηνπ Άη-Γηψξγε, πξνηηκνχλ απηφλ γηα ηα θξαζηά ηνπο, 

πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ηνλ γηνξηάδνπλ θαη ηνλ Ννέκβξε. Γηα παξάδεηγκα  ζηελ 

Κξήηε: «Πάληα ηζη ηξεηο ηνπ Ννεκπξηνύ θαη ηζ’ εηθνζηξείο η’ Απξίιε, παλεγπξάθη 

γίλεηαη ζη’ Άη-Γησξγηνύ ηε ράξε». Ο θαηξφο ζηελ Κξήηε είλαη  θαιφο  θαη ηνλ 

Ννέκβξε. Γη’ απηφ θαη ζηα μσθιήζηα ηεο ηνπ Άη-Γηψξγε  νη παλεγπξηζηέο παίξλνπλ 

καδί ηνπο κπφηζεδεο ή ληακηηδάλεο, κε  «λην θξαζί»  θαη θαινπίλνπλ… ζν γηα ην 

«πνξηάξε» άγην Γεψξγην, ηνλ έρνπλ επινγεηή θαη ελζπκεηή ηεο ζπνξάο ηνπο φινη νη 

Γσδεθαλήζηνη, θαη νη λνηηφηεξνη Κχπξηνη. 

2. Κ. Χαιθηά: Πεξηγξαθή από ην ρσξηό πώα Καξπάζνπ (1975):  

Μεηαμχ ησλ πνιιψλ εζίκσλ, ησλ δηαηεξεζέλησλ κέρξη ζήκεξνλ εηο ην ρσξηφ καο, 

είλαη θαη ην άλνηγκα ησλ θξαζηψλ θαηά ηελ 3
ελ

  Ννεκβξίνπ. Γηφ θαη νλνκάδεηαη ε 

εκέξα: η’ Άη-Γησξγηνχ ηνπ Μεζπζηή... Δίλαη εμφρσο ιακπξφλ, αιιά θαη ιίαλ 
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ζπγθηλεηηθφλ ην ζέακα, θαζ’ ελ ζηηγκήλ θαηαθζάλνπλ εηο ηελ Σάβιαλ,  δειαδή, ζην 

παλεγπξηθφ ηξαπέδη, κε ην άθζνλν θξέαο θαη ηα θαγεηά γηα φινπο ηνπο παλεγπξηζηέο, 

απφ ηνλ Γεζπφηε θαη ηνπο επηζήκνπο, σο ηνπο άγλσζηνπο μέλνπο θαη ηνλ παξακηθξφ 

ρσξηαλφ. Αη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνχ θαηαθζάλνπλ επίζεο κε ηηο ιαυλεο, ηνπο 

καζηξαπάδεο θαη ηηο ηζφηξεο, γεκάηεο απφ θξαζί, πνπ πήξαλ απφ ηα θηνχπηα θαη ηα 

παλσπίζηα (κεγάια πηζάξηα), πνπ άλνημαλ γηα ηελ ενξηήλ ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ, 

πνιηνχρνπ ηνπ ρσξηνχ. ινη αλεμαηξέησο νη πξνζθπλεηαί είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

γεπζνχλ ηα θεξάζκαηα ησλ γπλαηθψλ φισλ, πνπ, ηα επινγεκέλα, ππεξβαίλνπλ 

πνιιάθηο ηα 40-50. Άθεθνο ή ακέζπζηνο, ηελ εκέξαλ απηήλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

κείλεη θαλείο εηο ηα πψα. 

3. Γ. Μέγα: Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο  

 «ηε Λάξδν ηεο Ρόδνπ νη γεσξγνί βάινπλ ζε κηα ζθάθε ην ζπόξν θαη αλάθηνπλ ηξία 

θεξηά. Μέζα ζην ζπόξν αλαθαηεύνπλ δηαθόξνπο θαξπνύο θαη ιίγν ζηηάξη, πνπ ην είραλ 

θπιαγκέλν ζην ζαθνπιάθη ηεο πεξαζκέλεο αξρηρξνληάο. Από ηε ζθάθε απηή βάιινπλ 

ιίγν ζπόξν ζην δηζάθη θαη καδί έλα ξόδη, πνπ ζα ην θάγνπλ ζαλ απνζπείξνπλ».  

Ηδηαίηεξα ην ξφδη, σο ζχκβνιν ηεο αθζνλίαο, δελ ιείπεη απφ ηε ζπνξνζαθνχια ηνπ 

γεσξγνχ. ηελ Δπίδαπξν ηελ εκέξα πνπ ζα ζπείξνπλ «βαίλνπλ κέζα ζην ζαθί ην 

ζπφξν (πνπ βινγήζεθε ηνπ ηαπξνχ ζηελ εθθιεζία), έλα ξφηδν αιάθεξν θαη ην πξσί- 

πξσί γηα λα κελ θάκνπλ θαθφ απάληεκα, πάλε ζην ρσξάθη. Εεχνπλ ηα βφδηα θαη, πξηλ 

αξρηλήζνπλ ην ζπφξν, παίξλνπλ ην ξφηδν θαη ην βαξάλ απάλσ ζην ελί (πλί) ηνπ 

αιεηξηνχ, αλαθαηεχνπλ θάκπνζα ζππξηά ξφηδν κε ηνλ ζπφξν ζηελ πνδηά ηνπο, θαη ηνλ 

πεηάλε ιέγνληαο. Καιά κπεξθέηηα! Άκα ξίμνπλε κηα ζπνξηά, δειαδή έλα ζηξέκκα, 

θάζνπληαη θαη ηξψλε η’ άιιν ξφηδν θη επθείσληαη».  ηα Βνχξβνπξα ηεο Κπλνπξίαο 

φηαλ πξσηαξρίζνπλ λα ζπείξνπλ, βάδνπλε κεζ’ ζην ζπφξν θαξχδηα, ξψγεο απφ 

ζηαθχιη θη έλα ξφηδν. Σα ζπέξλνπλ καδί κε ην ζπφξν ράκσ ζηε γε θαη ιέλε: «Να 

γέλεη ην γέλλεκα γιπθύ ζαλ ην ζηαθύιη, ηζνππσηό ζαλ ην ξόηδν θαη αθξάην θαη άζπξν 

ζαλ ην θαξύδη».  

4. Α. Βξόληεο: Λανγξαθία.ΗΑ', ΗΒ' 1934, 1938-48  

Ο Ννεκβξηαλφο Άη-Γηψξγεο  ζθνξπίδεη ζηνπο θφιπνπο ηεο γεο ηα δψξα ηεο 

Γήκεηξαο. Σελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηνπ νη Ρφδηνη ρσξηθνί βγαίλνπλ γηα ζπνξά: «Από ην 

πξσί, λπράηα, ζεθώλεηαη θάζε λνηθνθπξά θαη ζπκηάδνληαο (ιηβαλίδνληαο) βάιιεη ηνλ 

ζπόξν ηνπ ζηηαξηνύ ζην δηζάθη, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη γεσξγνί ζηε ζπνξά. Μαδί κε ηνλ 

ζπόξν βάιινπλ έλα ζθόξδν, θξνκκύδη, θαξύδη.... ζεζάκη, θη αθόκα έλα ξόδη, πνπ ην 

ηξώγνπλ νη γεσξγνί ζαλ απνζπείξνπλ, ιέγνληαο: «Όζα θισληά, ηόζα θηιά». ηελ 

εθθιεζία, εθείλε ηελ εκέξα, πεγαίλνπλ πεληάξηη (αξηνθιαζία κε 5 άξηνπο) πνπ ην 

θηηάρλνπλ κε θνηλφλ έξαλνλ ζηαξηνχ νη γεηηφληζζεο. Καη θάηη πνπ πξνζέρνπλ 

νκνηνπαζεηηθά: Ίζακε λ’ απνζπείξνπλ, πνιινί απφ ηνπο γεσξγνχο δελ μπξίδνπληαη. 

ηελ Κχπξν, η’ Άη-Γησξγηνχ ηνπ πφξνπ, εθηφο απφ ην μεθίλεκα ηεο ζπνξάο 

νξγαλψλνπλ δσνπαλήγπξε, ηελ εκέξα απηή, θνληά ζηε Λάξλαθα θαη παξαθαινχλ ηνλ 

άγην λα βξέμεη γηα ηα νξγψκαηα θαη γηα ην ρνξηάξη - ηξνθή ησλ δσληαλψλ ηνπο.  

 

β) Αγία Αηθαηεξίλε (25 Ννεκβξίνπ)  

παξαδόζεηο -έζηκα 

  Καηά ηνλ Β. Λακλάην ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο (Οη κήλεο ζηελ 

αγξνηηθή θαη πνηκεληθή δσή ηνπ ιανύ καο), ν ιαφο πηζηεχεη πσο βξέρεη ηφζν πνιχ πνπ 

ηα λεξά ηεο βξνρήο παξαζχξνπλ θαη ηα γηνθχξηα αθφκα. Ο Φ. Βξεηάθνο ( Οη δώδεθα 

κήλεο ηνπ έηνπο θαη αη θπξηώηεξαη ενξηαί ησλ) κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκπιεξψλεη: Σελ 

εκέξαλ ηεο ενξηήο ηεο (Αγίαο Αηθαηεξίλεο ) ζπλήζσο βξέρεη, δηόηη ζέιεη λα επεξγεηήζεη 

ηνπο αλζξώπνπο, σο ζπλάγεηαη από ηελ παξνηκίαλ «Η άγηα Καηεξίλα ην δαλείδεηαη ην 

λεξό» (Γνξηπλία). Η βξνρή θαηά ηα ηέιε Ννεκβξίνπ είλαη σθέιηκνο. Αλ όκσο ν θαηξόο 



 26 

δελ είλαη βξνρεξόο, ε Αγία ππνηίζεηαη όηη επηζπκεί λα δαλεηζζεί από άιινλ άγην θαη λα 

βξέμεη ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηεο γηα λα επεξγεηήζεη ηνπο αλζξώπνπο. 

Ζ Αγία Αηθαηεξίλε, επίζεο, εθηφο απφ σθέιηκε αξσγφο ζηελ θαιιηέξγεηα, 

παξνπζηάδεηαη ζπρλά θαη σο ζχκκαρνο ησλ θνξηηζηψλ ζηελ εχξεζε ηνπ πνιππφζεηνπ 

γακπξνχ. Ο Γ. Λνπθάηνο αλαθέξεη ζηα Φζηλνπσξηλά Λανγξαθηθά : Έρνπκε φκσο απφ 

ηα Νεζηά καο ιανγξαθηθέο καξηπξίεο θαη γηα καληηθέο επηθιήζεηο ζηελ Αγία 

Αηθαηεξίλε, λα ‘ξζεη  ζηνλ χπλν ησλ θνξηηζηψλ, θαη λα ηνπο αλαγγείιεη ην γακπξφ. 

Καη ζπλερίδεη:  Να πσο έρεη θαηαγξάςεη έλα ηέηνην έζηκν Ολεηξνκαληείαο ζηελ 

Κίκσιν, ην 1963, ν Γ.Κ. ππξηδάθεο: 

-Σεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ηελ παξακνλή ην βξάδπ, νη νηθνγέλεηεο πάλε ζηελ Δθθιεζία 

άξηνπο, κε ζθξαγίδεο . Μεηά ηνλ Δζπεξηλό, ν παπάο ζα δώζεη ζηελ θάζε θνπέια, ή θαη 

ζε λέν, κηα ζθξαγίδα (=θνκκάηη ζθξαγηζκέλν) από ηνλ άξην. Απηό ην θνκκάηη ε θνπέια 

ζα ην βάιεη θάησ από ην καμηιάξη, πξηλ θνηκεζεί, θαη ζα πεη: 

-Αγηά κνπ Καηεξίλα κνπ, δεηόξνπ ζπγαηέξα, 

πνπ πέξαζεο ηελ έξεκν, ηελ Αίγππην, 

ηελ θνιπκπήζξα ηνπ γηαινύ, ηε καξκαξνρξπζνπεγή, 

λα κε θαο, λα κελ πηεηο, 

α δελ έξζεηο λα κνπ πεηο 

ή θαιό ή θαθό 

γηα ηνλ λέν π’ αγαπώ 

  Απηό ζα πεη ηξεηο βξαδηέο. Κη εθείλε (ε αγία Καηεξίλα) ζα πάεη λα ηεο ην πεη ζη’ 

όλεηξό ηεο πνηόλ ζα πάξεη. 

 

γ) Άγηνο Σηπιηαλόο (26 Ννεκβξίνπ) 

παξαδόζεηο -έζηκα 

  Ο Άγηνο ηπιηαλφο ζεσξείηαη απφ ην ιαφ  πξνζηάηεο ησλ παηδηψλ θαη κάιηζηα ησλ 

λενγέλλεησλ, ησλ βξεθψλ. Απηφ έρεη λα θάλεη θπξίσο  κε ηελ παξεηπκνινγία ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ (ζηχινο, ζηπιψλσ θαη ζρεηηθά), αιιά κε ηελ άπνςε φηη αγαπνχζε 

ηδηαίηεξα ηα παηδηά θαη, ελ δσή, ππήξμε ζεξαπεπηήο πνιιψλ βξεθψλ. Ο  Γ. Λνπθάηνο 

ζην έξγν ηνπ Σα θζηλνπσξηλά, είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθφο: «Σν όλνκα ηνπ» γξάθεη « 

-πνπ πηζαλόηαηα πξνέξρεηαη από ην ζηύινο πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζε αζθεηηθό 

ζηπιηηηζκό, έδσζε αθνξκή λα ζεσξεζεί ν άγηνο ζηύινο πξνζηαζίαο θαη πγείαο, 

ηδηαίηεξα ησλ άξξσζησλ παηδηώλ, αιιά θαη πξνζηάηεο ηεο εγθπκνζύλεο ησλ αζζεληθώλ 

κεηέξσλ, πνπ ζπλήζσο απέβαιιαλ».  

ηηο ζεξαπεπηηθέο απηέο ηδηφηεηεο ηνπ αγίνπ ζπλέβαιε θαη ε Τκλνγξαθία ηνπ: 

Τσλ λενγλώλ θαη λεπίσλ θύιαμ γελόκελνο, 

εθ πάζεο επεξείαο θαη δεηλήο θαρεμίαο 

αιώβεηα ηα βξέθε θαη αζηλή δηαθύιαηηε πάληνηε 

θαη επηεθλίαλ παξάζρνπ, Σηπιηαλέ... 

     Καηά ηνλ Φ. Κφληνγινπ (Κφληνγινπ, Έθθξαζηο Α', 1960) ν Άγηνο ηπιηαλφο 

παξηζηάλεηαη ζπλήζσο «γέξσλ καθξπγέλεο- δηραινγέλεο», πνπ θξαηεί ζηελ εγθαιηά 

ηνπ έλα βξέθνο ζπαξγαλσκέλν θαηά ην παιηφ ζχζηεκα θαη ζην ρέξη ηνπ ραξηί 

θαηεβαηφ (εηιεηάξηνλ) πνπ γξάθεη: «Παίδσλ θύιαμ πέθπθα, Θενύ ην δώξνλ». Ζ 

παξάζηαζε απηή είλαη απφ ηηο πην εθιατθεπκέλεο ηεο αγηνγξαθίαο  (θνξεηέο, 

ράξηηλεο, κεηαιιφρξσκεο ή ραξαθηέο) πνπ αλαδεηνχλ νη κεηέξεο γηα ηα παηδηά ηνπο 

ηηο θξεκνχλ ζηα θξεβαηάθηα ή ζηα θαξφηζηα ηνπο ή θαη νη γπλαίθεο γηα ηηο 

εγθπκνζχλεο ηνπο .  

 Οη λνηθνθπξέο ζέβνληαη πνιχ ηε γηνξηή ηνπ θαη δελ θάλνπλ δνπιεηέο. «Σ’ Άη- 

ηπιηαλνύ, όζεο έρνπλ παηδηά, δελ δνπιεύνπλ, γηα λα δήζνπλ ηα παηδηά ηνπο» ιέλε ζηε  

Θξάθε. ηελ  Ήπεηξν «νη κηθξνκάλεο (πνπ έρνπλ παηδί ζηελ αγθαιηά) δελ δνπιεύνπλ η’ 
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Άη-ηπιηαλνύ, γηα ην παηδί ηνπο», ελψ ζηα αζζεληθά παηδηά θξνληίδνπλ λα δίλνπλ ην 

φλνκα ηπιηαλφο, γηα λα ζηπιψζνπλ θη εθείλα θαη η’ αδέξθηα ηνπο. ε πεξηφδνπο 

βξεθηθψλ επηδεκηψλ ηα βαθηηζηηθά νλφκαηα ηέιηνο (φπσο θαη ηέξγηνο) 

παξνπζηάδνληαη ζπρλφηεξα. Ζ νλνκαηνζεζία απηή δίλεηαη θη απφ πξσηχηεξα, ζαλ 

ππφζρεζε (ηάκα) ζηνλ άγην, γηα λα θξαηεζεί ην παηδί-έκβξπν. Πξνζηάηεο ησλ 

βξεθψλ, γηαηί ζηπιψλεη, ζηεξίδεη, κεγαιψλεη ηα κσξά, γη’ απηφ ζεθψλνπλ χςσκα 

πνιιέο γπλαίθεο , κνηξάδνπλ ζηηάξη θαη δελ ηζηκπνχλ (ξάβνπλ) γηα ηελ πγεία ησλ 

κσξψλ. ε θάζε ζπίηη έρνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θαη ζην ζρνιείν αθφκα έρνπλ ηελ εηθφλα 

ηνπ, πιάη ζηελ εηθφλα ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. 

Βηβιηνγξαθία: 

Γ . Λνπθάηνο: Σα θζηλνπσξηλά 

Α.Υαηδεγάθε: Δθθιεζίεο ηεο Κξήηεο, Ρέζπκλν 1954  

Νηζπξηαθά Υξνληθά-εθδ. Δηαηξίαο Νηζπξηαθψλ Μειεηψλ, ηνκ.5, Αζ.1976 

Γ. Μέγαο: Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο  

Α.Βξφληεο: πεξ. Λανγξαθία.ΗΑ', ΗΒ' 1934, 1938-48  

Δπαγγειίδεο: πεξ.  Λανγξ.Γ', 1911 

Δπεηεξίο Βνπξβνχξσλ 1939 

Κππξηαθά ρξνληθά, ηνκ.4 
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   09-11-2010  

 

Ο κήλαο Γεθέκβξηνο (Α) 

Γεληθά: 

Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Ννεκβξίνπ- Ήζε θαη έζηκα-παξαδόζεηο 

 

α) Τα Νηθνινβάξβαξα (4-5-6 Γεθεκβξίνπ) 

   Ήζε θαη έζηκα /ιατθέο παξαδόζεηο 

 

β) Γηνξηή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο (4 Γεθεκβξίνπ) 

    Βηνγξαθηθά: 

    Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο 

 

γ) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Σάββα (5 Γεθεκβξίνπ)  

    Βηνγξαθηθά: 

    Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο 

 

δ) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (6 Γεθεκβξίνπ) 

  Δηπκνινγία:   

  Βηνγξαθηθά 

  Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο 

 

Κείκελα: 

1. Α. Καξθαβίηζα: Γηεγήκαηα 

2. Η λαπηηθή παξάδνζε γηα ηνλ Ατ Νηθόια από ηε Μάλε 

   

 

                                                              ***** 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   09-11-2010  

 

Ο κήλαο Γεθέκβξηνο 

 

Γεληθά: 
 

 Ο Γεθέκβξηνο είλαη ν δσδέθαηνο θαη ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ ειηαθνχ έηνπο, αιιά ν 

δέθαηνο κήλαο, -φπσο ην ιέεη θαη ην φλνκα ηνπ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ 

decem = δέθα, απφ ηελ πξσηνρξνληά ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ, θαζψο ην έηνο ησλ Ρσκαίσλ 

ήηαλ δεθάκελν ζηελ αξραηφηεηα. ην Αηηηθφ αξραηνειιεληθφ εκεξνιφγην ήηαλ ν 

έβδνκνο κήλαο θαη νλνκαδφηαλ «Πνζεηδεώλ» ή «Πνζεηδώλ» (16 Γεθεκβξίνπ – 15 

Ηαλλνπαξίνπ), πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ ηεο ζάιαζζαο Πνζεηδψλα. Απηφλ ηνλ κήλα 

ζχκθσλα κε ηηο δνμαζίεο ησλ Αξραίσλ Αζελαίσλ, ν Πνζεηδψλαο κε ηελ Σξίαηλα ηνπ, 

ην ζχκβνιν ηεο δχλακεο θαη ηεο εμνπζίαο ηνπ, ζπληάξαζζε ηηο ζάιαζζεο θαη 

πξνθαινχζε κεγάιεο ηξηθπκίεο φηαλ ζχκσλε  καδί ηνπο, γεγνλφο, πνπ θνβνχληαλ 

ηδηαίηεξα νη λαπηηθνί. Ο ιαφο έρεη γηα ηα Γεθέκβξην θαη άιιεο νλνκαζίεο φπσο: 

Γεθέ(κ)βξεο ή Γεθέκεξεο, Γηνξηηλόο (ιφγσ ησλ πνιιψλ ενξηψλ), Ατ-Νηθνιηάηεο, 

Υξηζηνπγελληάηεο, Υξηζηνπγελλάο, Υηνληάο, Αζπξνκελάο θαη πνιιέο άιιεο.  

  ηε δσή ησλ Διιήλσλ αγξνηψλ ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο: ην θξχν, ην 

ηέινο ηεο ζπνξάο, θαη ε κείσζε ηνπ θσηφο. ιεο ηνπο ζπλδένληαη κε ην κήλα 
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Γεθέκβξην θαη κε ηηο γηνξηέο πνπ έρνπκε απηφ ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη 

πνιιέο θαη κεγάιεο γηα ηνπο Έιιελεο. Σν ηξηήκεξν 4, 5 θαη 6 Γεθεκβξίνπ έρνπκε Σα 

Νηθνινβάξβαξα πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζηηο 4 γηνξηάδεη ε Αγία Βαξβάξα, ζηηο 5 ν 

Άγηνο άββαο θαη ζηηο 6 ν Άγηνο Νηθφιανο. ηε ζπλέρεηα έρνπκε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 

ηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Μνδέζηνπ θαη ζηηο 22 ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα.  

 

Οη ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο ηνπ Ννεκβξίνπ 

α) Τα Νηθνινβάξβαξα (4-5-6 Γεθεκβξίνπ) 

Ήζε θαη έζηκα /ιατθέο παξαδόζεηο 

Σα Νηθνινβάξβαξα φπσο πξναλαθέξζεθε ζπλδένληαη κε ηηο γηνξηέο ησλ αγίσλ 

Βαξβάξαο, άββα θαη Νηθνιάνπ. Πνιιέο δνμαζίεο, παξνηκίεο θη έζηκα ηνπ ιανχ, 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ γηνξηέο, πνπ ζπλήζσο αληηζηνηρνχλ ζηα πξψηα θξχα, ζηηο 

πξψηεο παγσληέο θαη ρηνλνπηψζεηο, γηα απηφ ήηαλε ζεκαδηαθέο γηα ηνλ άλζξσπν ηεο 

ππαίζξνπ, ηνλ άλζξσπν πνπ πάιεπε θαζεκεξηλά κε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. Απηνί νη 

άγηνη είλαη ηφζν ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ εξρνκφ ηεο βαξπρεηκσληάο, ψζηε  ν ιαφο 

έπιαζε πιήζνο ζρεηηθέο παξνηκίεο: 

-Απ’ ηα Νηθνινβάξβαξα αξρίδεη θη ν ρεηκώλαο!  

-Τ’ Άε-Νηθνινβάξβαξα θη νη ηνίρνη απνμπιώζαλε! 

-Νηθνιίηζα, Βαξβαξίηζα κπξνο νπίζσ ν ρεηκώλαο. 

-Τ’ Άε Νηθνινβάξβαξα θάλεη λεξά θαη ρηόληα! 

-Αγηά Βαξβάξα κίιεζε θη ν Σάββαο απινήζε: 

Μαδώρηε μύια θη άρεξα θαη ζύξηε θαη ζην κύιν 

ηη Άγην Νηθόιαο έξρεηαη ηα ρηόληα θνξησκέλνο! 

-Η Αγηά Βαξβάξα γέλλεζε θη ν Άε-Σάββαο ην εδέρζε 

θη ν Άε-Νηθόιαο έηξεμε λα πάεη λα ην βαθηίζεη 

-Τα Νηθνινβάξβαξα θαηεβαζηέο θαη ρηόληα, 

κπνπξάζθεο θαη ηειώληα! 

-Τα Νηθνινβάξβαξα ζηκά ζην ζηαύιν! 

  Καηά ηνλ Β. Λακλάην, επεηδή νη κέξεο ησλ γηνξηψλ ησλ ηξηψλ Αγίσλ αθνινπζνχλ ε 

κηα ηελ άιιε θαη επεηδή ζπκπίπηνπλ κε ην βαξχ ρεηκψλα ν ιαφο  ιέεη ην πνιχ 

γλσζηφ: «Άη-Βαξβάξα γέλλεζε άββα θη Άη-Νηθόια», θη αθφκα «Αγηά Βαξβάξα κίιεζε 

θαη άββαο απεθξίζε θη ν Άη-Νηθόιαο έθηαζε κε ρηόληα θνξησκέλνο» ή «ε Άη-

Βαξβάξα βαξβαξψλεη, ν Άη-άββαο ζαβαλψλεη θη ν Άη-Νηθφιαο παξαρψλεη», ή 

«Μπξνο πίζσ ηα Νηθνινβάξβαξα, πέθηνπλ ρηόληα Σάξηαξα».  

β) Γηνξηή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο (4 Γεθεκβξίνπ) 

Βηνγξαθηθά: 

  Ζ Αγία Βαξβάξα έδεζε ζηελ πφιε ηεο Νηθνκήδεηαο  ζηε Μηθξά Αζία ζηα ρξφληα 

ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Μαμηκηιηαλνχ. Ο παηέξαο ηεο, Γηνζθφξνο, ήηαλ ηνπηθφο 

άξρνληαο ζηελ Ζιηνχπνιε (Μπάαικπεθ) ζην Λίβαλν, έλαο θαλαηηθφο εζληθφο 

εηδσινιάηξεο, ν νπνίνο είρε δψζεη ζηελ Αγία ζπνπδαία  κφξθσζε. Ζ Αγία Βαξβάξα 

φληαο φκνξθε γπλαίθα, θιείζηεθε απφ ηνλ παηέξα ηεο, φηαλ εθείλνο έθπγε γηα ηαμίδη, 

ζε έλαλ πχξγν έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί θαλέλαο λα ηελ δεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

εγθιεηζκνχ ηεο  απφ εηδσινιάηξηζζα έγηλε Υξηζηηαλή. Φεχγνληαο ελησκεηαμχ ν 

παηέξαο ηεο  άθεζε εληνιή λα θαηαζθεπαζηεί έλα ινπηξφ ζηνλ πχξγν θαη ζε απηφ λα 

αλνηρηνχλ δχν παξάζπξα. Ζ Αγία έδσζε εληνιή λα αλνηρηεί θαη έλα ηξίην, ζέινληαο 

έηζη λα καξηπξήζεη ηελ πίζηε ηεο ζηνλ ηξηαδηθφ Θεφ. Γπξλψληαο απφ ην ηαμίδη ν 

παηέξαο ηεο, θαη βιέπνληαο ην ηξίην παξάζπξν, ζχκσζε. Σνλ ζπκφ ηνπ ηνλ αχμεζε ε 

άξλεζε ηεο Αγίαο λα δερηεί ηα ζπλνηθέζηα πνπ ηεο είρε θέξεη θαη ε νκνινγία ηεο φηη 

ήηαλ πιένλ Υξηζηηαλή θαη φρη εηδσινιάηξηζζα. ηνλ ζπκφ ηνπ πάλσ πξνζπάζεζε ν 

ίδηνο λα ηελ απνθεθαιίζεη, ε Αγία, φκσο, ηξάπεθε ζε θπγή. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
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θπγήο ηεο, βξέζεθε ζην βνπλφ, φπνπ θξχθηεθε ζ’ έλαλ βξάρν πνπ άλνημε 

ζαπκαηνπξγηθά ζηα δχν. Έλαο βνζθφο πνπ είδε απηφ ην ζαχκα, ην αλέθεξε ζηνλ 

παηέξα ηεο, ν νπνίνο ζπλέιαβε ηελ Αγία θαη ηελ νδήγεζε ζηνλ έπαξρν ηεο πεξηνρήο, 

Μαξθηαλφ. Ο Έπαξρνο ζαπκάδνληαο ηελ νκνξθηά ηεο πξνζπάζεζε ζηελ αξρή λα ηελ 

κεηαπείζεη, βιέπνληαο, φκσο, φηη εθείλε ήηαλ αλέλδνηε ηελ ππέβαιε ζε καξηχξηα, 

πεξηζζφηεξν γηα λα ηελ ζψζεη απφ ηελ νξγή ηνπ παηέξα ηεο πνπ ήζειε λα θνλεπζεί. 

Σειηθά ν Έπαξρνο δηέηαμε ηνλ απνθεθαιηζκφ, θαη φξηζε ν ίδηνο ν παηέξαο ηεο λα 

εθηειέζεη ηελ πνηλή πνπ ήηαλ άιισζηε θαη επηζπκία ηνπ. Καηά ηελ παξάδνζε, ελψ ην 

μίθνο ηνπ παηέξα ηεο έθνβε ην θεθάιη ηεο, ε Θεία  Γίθε, κε κνξθή θεξαπλνχ έθαςε 

ηνλ άζπιαρλν παηέξα. Απηφλ ηνλ ηηκσξφ θεξαπλφ, ζπκβνιίδνπλ ηα ππξά ηνπ 

ππξνβνιηθνχ πνπ έρνπλ σο πξνζηάηηδα ηελ Αγία Βαξβάξα. 

  Ο ηφπνο αιιά θαη ν ρξφλνο ηνπ καξηπξίνπ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο δελ είλαη γλσζηφο, 

θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο καξηχξεζε ζηε Νηθνκήδεηα (ζεκεξηλή Izmit) ην 210, θάπνηνη 

άιινη ζηελ Ζιηνχπνιε (ζεκεξηλή Baalbek) ηεο Αηγχπηνπ ην 360 θαη ηέινο θάπνηνη 

ηξίηνη -εθδνρή θαζνιηθψλ,  ζε κηα  πφιε ηεο  Σνζθάλεο ζηελ Ηηαιία.  

Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο 

Ζ Αγία Βαξβάξα βαξβαξώλεη ιέεη ν ιαφο, θαζψο ζπλεζίδεη λα ζπλδπάδεη νκφερεο 

ιέμεηο θη έηζη ηε θαληάδεηαη, αλ κε ηη άιιν, σο κηα Αγία ηδηαίηεξα δπλακηθή. Με απηή 

ηε δπλακηθή Αγία ζπλδένληαη εληππσζηαθά πνιιέο παξαδφζεηο, έζηκα θαη δνμαζίεο 

θάπνηα απφ ηα νπνία, θξχβνπλ θπζηθά θαη αξραηνειιεληθέο ξίδεο. Ζ Αγία, ινηπφλ, 

εθηφο ηνπ ππξνβνιηθνχ είλαη πξνζηάηηδα θαηά ηελ παξάδνζε θαη ησλ παηδηψλ, ηα 

θπιάεη απφ ηηο θαθέο παηδηθέο αξξψζηηεο, φπσο ηελ επινγηά θαη άιιεο. Απηφ 

ζηεξίδεηαη ζε κηα παξάδνζε πνπ ιέεη πσο: ν παηέξαο ηεο, θαλαηηθόο εζληθόο, είρε 

ηέηνην κίζνο γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο πνπ, γηα λα ηελ θάλεη λα αξλεζεί ηελ πίζηε ηεο ηελ 

έθιεηζε ζε έλα πύξγν όπνπ ηε βαζάληδε ηόζν, ώζηε εθείλε λα αξξσζηήζεη θαη λα βγάιεη 

ζππξηά ζε όιν ηεο ην ζώκα. Σόηε κάιηζηα, ηελ πέηαμε ζε έλα θαδάλη γηα λα θαεί, όκσο 

έγηλε ην ζαύκα θη εθείλε, όρη κόλν δε θάεθε, αιιά έζβεζαλ θαη ηα ζππξηά από ην θνξκί 

ηεο! Γη’ απηφ, νη καλάδεο, εθείλεο ηηο επνρέο πνπ επινγηά ζέξηδε ζαλ επηδεκία, έθαλαλ 

πξνζθνξέο ζην φλνκα ηεο, ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηα παηδηά ηνπο απφ ηελ αξξψζηηα θη 

απφ ηηο άζθεκεο απιαθψζεηο πνπ ηνπο πξνθαινχζε ζηα πξφζσπα ηνπο. Γηα λα ηελ 

θαινπηάζνπλ ζε πνιιά κέξε ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηεο πξνζέθεξαλ κειφπηηεο ή 

θνιπβφδνπκν, πνπ ζηελ Θξάθε ην ιέλε  Βαξβάξα Σν έζηκν απηφ είλαη παλάξραην θαη 

ζπκίδεη ηελ παλζπεξκία.  

  ηνπο Υξηζηηαλνχο ε παξαζθεπή ηεο Βαξβάξαο θαζηεξψζεθε απφ  ην εμήο  

πεξηζηαηηθφ: Ο ζαηαληθόο λνπο ηνπ Γηόζθνπξνπ, είρε  ζπιιάβεη έλα απνηξόπαην  ζρέδην 

γηα ηελ εμόλησζε ησλ Υξηζηηαλώλ ηεο πεξηνρήο ηνπ. Κάιεζε όινπο ηνπο αξηνπνηνύο ηεο 

πεξηνρήο   θαη ηνπο έδσζε εληνιή λα βάινπλ δειεηήξην ζην ςσκί πνπ ζα παξαζθεύαδαλ 

θαη νη πσιεηέο ηξνθίκσλ ζηα ηξόθηκα πνπ ζα πσινύζαλ. Σν κπζηηθό απηό ην έκαζε ε 

θόξε ηνπ ε Βαξβάξα, θαη εηδνπνίεζε ηνπο ρξηζηηαλνύο λα κελ αγνξάζνπλ ςσκί θαη 

ηξόθηκα, θαη λα πνξεπηνύλ κε ηα ππνιείκκαηα πνπ είραλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Έηζη θάζε 

Υξηζηηαληθή νηθνγέλεηα καγείξεςε όηη πξόρεηξν ηεο βξέζεθε ζην ζπίηη. Δπεηδή όκσο ηα 

ηξόθηκα πνπ ηνπο είραλ απνκείλεη ήηαλ πνιύ ιίγα θαη θάζε είδνο από κόλν ηνπ δελ 

έθηαλε γηα κηα ζσζηή καγεηξηά, έβαιαλ ζηελ θαηζαξόια ιίγν από όια. Γειαδή, ιίγν 

ζηάξη, κεξηθά θαζόιηα, θνπθηά, ζηαθίδεο θαη όηη άιιν ζρεηηθό είραλ, θη όια καδί ηα 

καγείξεςαλ. Έηζη ράξε ζηε βαξβάξα ζώζεθαλ θαη από ηόηε ζε αλάκλεζε απηνύ ηνπ 

πεξηζηαηηθνύ θαζηεξώζεθε ζηε γηνξηή ηεο  λα καγεηξεύνπλ ην παξαζθεύαζκα απηό πνπ 

είλαη γιπθό θαη θαγεηό καδί θαη ιέγεηαη βαξβάξα. ηε Θξάθε ρξεζηκνπνηνχλ ελλέα 

είδε γηα ηελ παξαζθεπή ηεο βαξβάξαο, ζηηάξη, κχγδαια, θαξχδηα, ξφδηα, ζηαθίδεο, 

θαλέια, ζνπζάκη, ηαρίλη  θαη θξνχηα ςηινθνκκέλα, θπξίσο κήια ζθιεξά. Δπίζεο, 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθξάο Γέθπξαο θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο γηα γνχξη έξηρλαλ κέζα 3 
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σο 4 θνπθηά θαη φπνηνο ηα έβξηζθε ζεσξνχηαλ θαιφηπρνο. Αλαθέξεηαη πσο ζε κέξε 

ηεο Μηθξαζίαο, ηε βαξβάξα καδεχνληαλ νη γεηηφληζζεο θαη ηελ έθηηαρλαλ, ηελ 

παξακνλή, ζε έλα ζηαπξνδξφκη. Κη χζηεξα ην πξσί, θψλαδαλ ηνλ παπά λα ηε 

δηαβάζεη, ζην ίδην εθείλν ηξίζηξαην. Αληίζηνηρα, αιινχ έθηηαρλαλ ηε κειφπηηα, πίηα 

πνπ αθνχ ςεζεί πεξίρπλαλ κε κέιη, ηελ νπνία ην ηνπνζεηνχζαλ ζε έλα ηξαπέδη θαη 

ηελ πήγαηλαλ θαη πάιη ζε έλα ηξίζηξαην, φπνπ εξρφηαλ ν παπάο λα ηε επινγήζεη. Απφ 

ην κέιη ηεο πίηαο απηήο έθαλαλ θη έλα ζηαπξφ ζηελ πφξηα ηνπο. 

  Γηα ηε ζρέζε ηεο ιαηξείαο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο κε εθείλελ ηεο Δθάηεο ζηελ 

αξραηφηεηα γξάθεη ν Γ.Α. Μέγαο ζην βηβιίν ηνπ, Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο 

ιατθήο ιαηξείαο : Θα ήηαλ πξαγκαηηθά δύζθνιν λα εμεγεζνύλ νη κειόπηηεο, ε 

παλζπεξκία θαη ε έθζεζε ηνπο ζην «ηξίζηξαην», αλ δε καο βνεζνύζαλ νη γλώζεηο καο 

γηα ηελ αξραία θνπξνηξόθν ζεά, ηελ Δθάηε. Οη Έιιελεο πίζηεπαλ πσο ε Δθάηε, σο 

ελνδία ή ηξηνδίηηο ζεά, ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηα ηξίζηξαηα, όπνπ πξνο ην βξάδπ, ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ κήλα, όηαλ δειαδή άξρηδε ε λέα ζειήλε, ηνπνζεηνύζαλ πάλσ 

ζηνπο βσκνύο θαη θάησ από ηα αγάικαηα ηξνθέο γηα ηε ζεά, ηα ιεγόκελα Δθαηαία ή ηνλ 

Δθάηεο δείπλνλ. Αλ ιάβνπκε ππόςε, όηη απηόο ν ηξόπνο εηνηκαζίαο θαη έθζεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ ζηελ Αγία Βαξβάξα ζπλαληάηαη ηδηαίηεξα ζηε Μ. Αζία θαη όηη ε ιαηξεία 

ηεο Δθάηεο επηθξαηνύζε θπξίσο εθεί -από όπνπ ε ηξηνδίηηο ζεά κεηαθέξζεθε λσξίο 

ζηελ αξραία Διιάδα σο ζεά ηεο καγείαο- θαηαιαβαίλνπκε πνηα αξραία ζεόηεηα 

αληηθαηέζηεζε, σο βνεζόο ηνπ αλζξώπνπ, ε Αγία Βαξβάξα. 

γ) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Σάββα (5 Γεθεκβξίνπ)  

Βηνγξαθηθά: 

 Ο Άγηνο άββαο γελλήζεθε ζηελ πφιε Μνπηαιάζθε ηεο Καππαδνθίαο ην 439. 

Έδεζε ηελ επνρή ηνπ φπνπ απηνθξάηνξαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ ν  Θενδφζηνο 

ν Β΄ ν  Μηθξφο. Ήηαλ γφλνο γλσζηήο θαη ηδηαίηεξα ζξεζθεπφκελεο νηθνγέλεηαο. Απφ 

πνιχ λσξίο απνθάζηζε λα αθηεξσζεί ζην κνλαζηηθφ βίν. Δίρε ηφζε πίζηε πνπ θάπνηε 

κπήθε ζε έλαλ αλακκέλν θνχξλν απφ ηνλ νπνίν βγήθε αβιαβήο κάιηζηα έβγαιε θαη 

ηα ξνχρα ηνπ θνχξλαξε ηα νπνία είρε μεράζεη κέζα, ρσξίο λα έρνπλ θαεί. ηαλ ήηαλ 

δεθανρηψ ρξνλψλ έθπγε απφ ην κνλαζηήξη ησλ Φιαβηαλψλ ην νπνίν βξίζθνληαλ ζηελ 

πεξηνρή φπνπ είρε γελλεζεί  θαη ζην νπνίν είρε θαηαθχγεη απφ παηδί θαη πήγε ζηα 

Ηεξνζφιπκα. Απφ εθεί θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ έξεκν ηεο Αλαηνιήο γηα λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Μέγα Δπζχκην. Ο Δπζχκηνο ηνλ έζηεηιε ζε έλα θνηλφβην, ην νπνίν 

δηεχζπλε ν φζηνο Θεφθηηζηνο. Ο άββαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην 

θνηλφβην δηαθξίζεθε γηα ην ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο αξεηέο ηνπ. Μάιηζηα ήηαλ ηφζν 

ζνβαξφο θαη εζηθφο –παξφηη λεαξφο θαηά ηελ ειηθία- πνπ πξνζαγνξεχηεθε 

παηδαξηνγέξνληαο απφ ηνλ Μ. Δπζχκην. Ο άββαο θαζψο κεγάισλε ηηκήζεθε κε ην 

ράξηζκα ηεο ζαπκαηνπξγίαο. Σν ράξηζκα απηφ ην έζεζε ζηελ ππεξεζία ησλ θησρψλ 

θαη ησλ αξξψζησλ θαη έηζη έθαλε ζεκαληηθφηαηα έξγα. Πέζαλε ζε ειηθία ελελήληα 

ηεζζάξσλ εηψλ. 

Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο 

Νηθνιίηζη, Βαξβαξίηζη, 

Σάββα η’ ήζειεο ζηε κέζε; 

Ζ παξαπάλσ παξνηκία ιέγεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «ηη γπξεύνπλ νη κηθξνί αλάκεζα 

ζηνπο κεγάινπο;», θαζψο ν Άγηνο άββαο δεχηεξνο ζηε ζεηξά θαη ιηγφηεξν γλσζηφο 

γηνξηάδεηαη κεηαμχ ηνπ πνιπζξχιεηνπ θαη ζαιαζζνδαξκέλνπ Άη-Νηθφια θαη ηεο 

πξνζηάηηδαο Αγηά-Βαξβάξαο. Καηά κηα άιιε επξέσο δηαδεδνκέλε παξνηκία ν  Άγηνο 

άββαο «ζαβαλώλεη», φπσο ιέεη ην φλνκα ηνπ: 

Η Αγηά Βαξβάξα βαξβαξώλεη, 

ν Άη-Σάββαο ζαβαλώλεη 

θη ν Άη-Νηθόιαο παξαρώλεη. 
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Παξφηη  νη ζηίρνη απηνί αλαθέξνληαη θαηά βάζε ζην θξχν ηνπ Γεθεκβξίνπ, ππάξρεη θη 

ε εθδνρή πσο ν Άη άββαο ζαβαλψλεη ηνπο λεθξνχο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο δψζεη κηα 

«θαιύηεξε ζέζε» ζηνλ Κάησ Κφζκν, ελψ, απφ ηελ άιιε, πξνζπαζεί λα απνκαθξχλεη 

ην ζάλαην απφ ηνπο δσληαλνχο, σο άγηνο πξνζηάηεο θαη ζεξαπεπηήο. Σε κέξα απηή, 

ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ζπλεζίδνπλ λα θηηάρλνπλ θάβα ζηε κλήκε ηνπ, φπσο 

θαηαγξάθεη ην ζρεηηθφ ιατθφ δίζηηρν:  Τνπ Άη-Σάββα,/ ηξώλε θάβα! 

δ) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (6 Γεθεκβξίνπ) 

Δηπκνινγία:  Σν φλνκα Νηθφιανο πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ 

ληθή+ιαφο θαη ζεκαίλεη λίθε ηνπ ιανχ. Πξφθεηηαη γηα φλνκα  αξραίν ειιεληθό θαη φρη 

κεηαθιαζζηθφ ή κεηαρξηζηηαληθφ. 

Βηνγξαθηθά: 

 Ο Άγηνο Νηθφιανο, ν Θαπκαηνπξγφο είλαη ν πξνζηάηεο ηνπ Ναπηηθνχ θαη ηεο 

ζάιαζζαο, ν Άγηνο ηεο γεο θαη ηνπ πειάγνπ, πνπ θέξλεη ρηφληα ζηα βνπλά θαη 

θνπξηνχλεο ζηα πειάγε. Ζ παξνπζία ηνπ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο είλαη πιαηηά 

δηαδεδνκέλε, κε απνηέιεζκα λα ραξαθηεξηζηεί εχζηνρα σο ν Πνζεηδψλαο ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ. αλ  θαη’ εμνρήλ πξνζηάηεο ησλ Ναπηηθψλ ν Άγηνο Νηθφιανο 

ζεσξείηαη απηνδίθαηα πξνζηάηεο  ηνπ Διιεληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ φπσο 

πξναλαθέξζεθε αιιά θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, φια ηα πινία 

ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, θαζψο θαη φια ηα εκπνξηθά, έρνπλ ηελ εηθφλα ηνπ. 

Παξεθθιήζηα πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηα πινία είλαη αθηεξσκέλα ζηνλ Άγην Νηθφιαν. 

Δπίζεο πνιιά πιενχκελα παίξλνπλ ην φλνκα ηνπ θαη σο πξνζηάηεο ησλ λαπηηθψλ 

αλαθέξεηαη θαη ζε πνιιά λεζηψηηθα ηξαγνχδηα. Ζ εκέξα ηηκήο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

είλαη επίζεκε αξγία ζε φια ηα ειιεληθά πινία, ζηα ιηκάληα, ζηηο Τπεξεζίεο ιηκέλσλ 

θαη ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, φπσο θαη ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, ζην Τπνπξγείν 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ζην Ληκεληθφ ψκα. 

  Γελλήζεθε ζηα Πάηαξα ηεο Λπθίαο, ζηε Μηθξά Αζία, γχξσ ζην 250 κ.Υ. ε κηθξή 

ειηθία έραζε ηνπο γνλείο ηνπ θαη έκεηλε νξθαλφο. Αξρηεξέαο ηεο Λπθίαο εθείλν ηνλ 

θαηξφ ήηαλ ν ζείνο ηνπ, πνπ αθνχ είδε πφζν επζεβήο ήηαλ, ηνλ ρεηξνηφλεζε ηεξέα. 

ηαλ έγηλε ηεξέαο πνχιεζε φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη έδσζε ηα ιεθηά ζηνπο 

θησρνχο, ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά. Οη εκέξεο ηνπ Αγίνπ πεξλνχζαλ κε ειεεκνζχλεο, 

πξνζεπρή θαη λεζηεία. Κάπνηε αλαρψξεζε κε έλα Αηγππηηαθφ θαξάβη γηα λα 

επηζθεθηεί ηα Ηεξνζφιπκα θαη ηνλ Παλάγην Σάθν. ηε κέζε ηνπ ηαμηδηνχ μέζπαζε 

θνπξηνχλα θαη ην θαξάβη ήηαλ έηνηκν λα βνπιηάμεη. Ο άγηνο ηφηε πξνζεπρήζεθε ζηνλ 

Κχξην θαη ν άλεκνο ζηακάηεζε, ελψ έλαο λαχηεο πνπ έπεζε απφ ην θαηάξηη θαη 

ζθνηψζεθε αλαζηήζεθε κεηά απφ ηηο πξνζεπρέο ηνπ. Δπηζηξέθνληαο απφ ηα 

Ηεξνζφιπκα, ν θφζκνο ηνπ επηθχιαμε ζεξκή ππνδνρή θαη κεηά απφ ζετθφ φξακα έγηλε 

Μεηξνπνιίηεο ησλ Μχξσλ. Ζ θηιαλζξσπηθή ηνπ δξάζε κεγάισζε πνιχ φηαλ έγηλε 

Αξρηεξέαο: ίδξπζε θησρνθνκείν, μελψλα, λνζνθνκείν θαη άιια επαγή ηδξχκαηα. 

Σελ επνρή εθείλε (303-305), άξρηζε ν κεγάινο δησγκφο ελαληίνλ ησλ Υξηζηηαλψλ, 

απφ ηνπο απηνθξάηνξεο Γηνθιεηηαλφ θαη Μαμηκηαλφ. ηε δηάξθεηα ησλ δησγκψλ, 

εμνξίζηεθε απφ ηα Μχξα θαη θπιαθίζηεθε γηα έμη νιφθιεξα ρξφληα καδί κε άιινπο 

Υξηζηηαλνχο. Ο Άγηνο Νηθφιανο έιαβε κέξνο ζηελ Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδν ηεο 

Νίθαηαο, ην 325, φπνπ θαηαδηθάζηεθε ν αηξεηηθφο Άξεηνο. ηε χλνδν έιαβαλ κέξνο 

318 Παηέξεο, ν Άξεηνο φκσο πξνζπαζνχζε κε ηε ξεηνξηθή ηνπ ηθαλφηεηα λα 

κπεξδέςεη ηνπο παηέξεο. Σφηε, ν Άγηνο Νηθφιανο, αγαλαθηηζκέλνο ηνπ έδσζε έλα 

δπλαηφ ραζηνχθη, κε απνηέιεζκα λα θπιαθηζηεί, γηαηί δελ επηηξεπφηαλ θαλείο λα 

ρηππήζεη θάπνηνλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ Απηνθξάηνξα. Μεηά ην ηέινο ηεο πλφδνπ, 

φκσο, ειεπζεξψζεθε θαη επέζηξεςε ζηα Μχξα, φπνπ θαη πέξαζε ηελ ππφινηπε ηνπ 

δσή, γεκάηε δξάζε θαη βνήζεηα πξνο ηνπο θησρνχο. Πέζαλε ζε ειηθία 80 ρξνλψλ, ην 

343 κ.Υ. Δίλαη ν πξνζηάηεο άγηνο ησλ ζαιαζζηλψλ, ησλ αξηνπνηψλ, ησλ ηαμηδησηψλ, 
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ησλ παηδηψλ, ησλ ζπκάησλ δηθαζηηθψλ πιαλψλ, ησλ ελερπξνδαλεηζηψλ θαη ησλ 

εκπφξσλ. ηηο πξνηεζηαληηθέο ρψξεο  είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ (Santa 

Claus). Δπίζεο, είλαη πξνζηάηεο Άγηνο ηεο Ρσζίαο, ηεο ηθειίαο, ησλ βαζηιείσλ ηεο 

Νάπνιεο θαη ηεο Λνξξαίλεο. Ζ Οξζφδνμε εθθιεζία ηνλ αλαγλψξηζε ηνλ 9
ν
  αηψλα, 

ελψ ζηα ηέιε ηνπ 12
νπ

  αηψλα άξρηζε λα γηνξηάδεηαη ζηε Γαιιία. 

  Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο 

Θαιαζζηλέ κνπ Άγηε, Καιέ κ’ Άη Νηθόια, 

εθηά θεξάθηα ζνπ ‘θεξα θαη ζνπ η’ αλάβσ όια. 

Θα ‘ξρνκαη ηώξα ηαρηηθά λ’ αλάβσ ην θαληήιη, 

Γη’ απηόλ πνπ έθπγε πξνρζέο θνπλώληαο ην καληήιη. 

Πξνζηάηεπε ηνλ Άγηε, ησλ λαπηηθώλ Πξνζηάηε! 

Καη θάζε άιινο λαπηηθόο αο ζ’ έρεη παξαζηάηε! 

(απφ ηα «Ακνξγηαλά», χλδεζκνο Ακνξγηλψλ, Μάξηηνο 2007) 

  ρεηηθά κε ηνλ Άγην Νηθφιαν γξάθεη ν  Γ.Α. Μέγαο  ζηε κειέηε ηνπ «Διιεληθέο 

γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο» : « ..Γηα ην ιαφ καο  ν άγηνο Νηθφιαο δελ είλαη 

ν νλνκαζηφο κεηξνπνιίηεο ησλ Μχξσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, αιιά θάπνηνο πνπ 

αζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ ζαιαζζηλνχ. Χο θαξαβνθχξε παξηζηάλνπλ ηνλ άγην θαη νη 

αγηνγξάθνη. χκθσλα κε ηηο ιατθέο παξαδφζεηο, ηα ξνχρα ηνπ είλαη πάληνηε 

βξεγκέλα απ’ ηελ άξκε, ηα γέληα ηνπ ζηάδνπλ ζάιαζζα, ην κέησπν ηνπ είλαη 

ηδξσκέλν απ’ ηελ πξνζπάζεηα λα πξνθηάζεη παληνχ, λα βνεζήζεη ηα θαξάβηα πνπ 

ζαιαζζνπλίγνληαη.    

  Πάξα πνιιέο είλαη νη δηεγήζεηο γηα ηα ζαχκαηα ηνπ. Αιιά ηελ πξνυπφζεζε γηα ηε 

βνήζεηα ηνπ, εθθξάδεη ε παξνηκία: 

-Άγηε Νηθόια βνήζα κε! 

-Κνύλα θαη ζπ ην ρέξη ζνπ. (ή -Σείζε θαη ζπ ην πόδη ζνπ.) 

  Ο Άγηνο Νηθφιανο είλαη θχξηνο ησλ αλέκσλ θαη ηεο ηξηθπκίαο. Γη’ απηφ πνιιέο είλαη 

νη πξνζθνξέο, νη ιηηαλείεο, θαη νη παξαθιήζεηο ησλ λαπηηθψλ ζ’ απηφλ. Ζ εηθφλα ηνπ 

δε ιείπεη απφ θαλέλα ειιεληθφ πινίν, κεγάιν ή κηθξφ. Απφ ηα θφιιπβα, πνπ 

ζηέιλνπλ ζηελ εθθιεζία ηελ εκέξα ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ, παίξλνπλ νη ζαιαζζηλνί ηεο 

Κίνπ, φηαλ ηαμηδεχνπλ. Αλ ηνπο πηάζεη ηξηθπκία, ηα ζθνξπνχλ ζηε ζάιαζζα θαη 

ιέγνπλ: Άη-Νηθόια κνπ, θαη πάςε ηελ νξγή ζνπ! Καη ακέζσο παχεη ε ηξηθπκία. Αθφκε 

πηζηεχνπλ πσο, αλ ξίμνπλ ζηε ζάιαζζα απφ ηα θφιιπβα ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ θαη 

βπζίζνπλ ζηε ζάιαζζα θαη ηελ εηθφλα ηνπ, ακέζσο ζα πλεχζεη ν άλεκνο, πνπ έρνπλ 

θαηά λνπ. 

  ηα «Λανγξαθηθά χκκεηθηα Παμψλ» ηνπ Γ. Λνπθάηνπ, ζψδεηαη ε παξαθάησ 

παξάδνζε, πνπ πξνδίδεη ηελ μερσξηζηή ζέζε πνπ θαηείρε ν άγηνο απηφο γηα ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ: « Ο Άη Νηθόιαο ήηαλ γηα ηηο ςπρέο πξώηα, λα ηηο παίξλεη. Αιιά ν Άη 

Νηθόιαο πνλνύζε λα ηηο παίξλεη θη έβαιε ην Μηράιε. Δίραλε ζηείιεη ηνλ Άη Νηθόια λα 

πάξεη ηελ ςπρή ελόο λένπ. Δθείλνο όκσο εζπκπνλνύζε θαη πήξε ηελ ςπρή κηαλνύ 

γεξόληνπ αληίο ηνπ λένπ. Γηα απηό ν Θεόο ηνλ έβγαιε απ’ ηε ζέζε θαη έβαιε ην Μηράιε 

πνπ ήηαλε πην ζθιεξόο». 

Δπίζεο πηζηεχεηαη φηη: «Ο Άη Νηθόιαο είλαη θαη θαπεηάληνο ζην ηηκόλη. ε κηα 

θνπξηνύλα ηνλ είδε ζε έλα θνξηεγάθη πινίν (έηζη κνπ ιέγαλε θάηη θαπεηαλαίνη) έλα 

παηδί 15 ρξνλώλ. Σνλ είδε ην παηδί απηό ην θακαξσηάθη πίζσ ζην ηηκόλη θαη ηζνπ ιέεη: 

«Έλαο θαιόγεξνο βαζηάεη ηε ξόδα», κα εθείλνη δελ ην βιέπαλε. Σν παηδί ήηαλε αζών». 

Απηή ε ηζηνξία ζπκίδεη ηε δηήγεζε πνπ δηέζσζε ν Αλδξέαο Καξθαβίηζαο γηα ηνλ Άη 

Νηθφια θαη ην ηηκφλη. 

Κείκελα: 

1. Α. Καξθαβίηζα: Γηεγήκαηα 
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«Σν θαξάβη είλαη θαηαζθεύαζκα ησλ δηαβόισλ. Έθακαλ έλα ηξηθνύβεξην μύιν θη 

εβγήθαλ δηαιαιεηάδεο ζ’ όιε ηε γε: Δκπξόο ειάηε ςπρέο ζηξηκκέλεο, παζηαζκέλνη 

θόζκνη, κάηηα θιεηζκέλα ζην κπζηήξην, ειάηε κέζα θαη ζα ην γλσξίζεηε ακέζσο! Καη 

ακέζσο ηα κάηηα ηα θιεηζηά, νη παζηαζκέλνη θόζκνη, νη ζηξηκκέλεο ςπρέο έηξεμαλ 

θνπάδη από ηεο γεο ηα πέξαηα, θαηέβεθαλ ζηελ αθξνγηαιηά, εκπήθαλ ζην θαξάβη. Tη 

ηόπνπο ζα ραξνύλ, ηη ραξέο ζα γλσξίζνπλ, πόζα ρξήκαηα ζα βγάινπλ ζηε ζηηγκή! 

Δθεί πξνβάιιεη θη έλα γεξνληάθη ηαπεηλό θαη παξαπνληάξηθν. 

― Να  ‘κπσ κέζα θη εγώ; ξσηάεη ηνλ θαπεηάλην. 

― Έκπα, ηνπ ιέγεη εθείλνο, έκπα κέζα θαη ζπ, έκπα ζύληαρα. 

― Να  πάξσ θαη ην μπιάθη κνπ καδί; 

― Πάξ’  ην, ην ράηζαιν. 

Eκπήθε κέζα ην γεξνληάθη , έθαηζε θαηάλαθξα ζηελ πξύκε ηνπ θαξαβηνύ. Άλνημαλ νη 

λαπηνδηαβόινη ηα παληά, έηξημαλ ηα μάξηηα, πήξε δξόκν ζη’ αλνηρηά ην μύιν. 

― Καιό  καο θαηεπόδην, επρήζεθαλ ζπλαηνί ηνπο νη ηαμηδηώηεο. 

― Καιό  ζαο θαηεπόδην, ρα! ρα! ρα!... Καιό  ζαο θαηεπόδην, ρα! ρα! ρα!... ερνύγηαμαλ 

από πξύκε ζε πιώξε νη λαπηνδηαβόινη. 

  Καη  ην ρνπγηαηό βνξηάο εγίλεθελ επζύο θαη αλαηάξαμε απ’ άθξε ζε άθξε ηε ζάιαζζα. 

Όξνο ην θύκα ζεθώλεηαη κπξνζηά, πύξγνο αθιόλεηνο ςειώλεη πίζσζε, από ηα πιάγηα 

ιύθνη ρπκνύλ  απάλσ ηνπ. Eθέξσζαλ νη ηαμηδηώηεο νη άκαζνη. Καπλόο  εζθόξπηζαλ 

εκπξόο ηνπο νη ραξέο, νη ηόπνη, ηα ρξήκαηα. Κόξαθαο  ν θόβνο θσιηάδεη κέζα ηνπο, 

μεζρίδεη ηνπο ηα ζπιάρλα, ξνπθά ην αίκα ηνπο. Σν  πινίν γέξλεη δεμηά, γέξλεη δεξβά, 

πεδά πίζσ θη εκπξόο βαξβάην πήδεκα θαη ηα λεξά ην πλίγνπλ, θνπξζεύνπλ, ην παηνύλ. 

Oη δηαβνινλαύηεο ζηα μάξηηα ζθαξθαισκέλνη ηξαγνπδνύλ ακέξηκλα, αλακπαίδνπλ 

πεηξαρηηθά ηνπο ηαμηδηώηεο, γεινύλ κε ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ ειπίδα ηνπο. 

― Καιό  ηαμίδη, θαιό θη αηώλην! θσλάδνπλ πάληνηε. 

  Όκσο ην θαξάβη, όζν θη αλ παηηέηαη θαη αλ θηλδπλεύεη, δελ πλίγεηαη. Παιεύεη θη 

αλδξεηεύεηαη ζαλ λα έρεη ςπρή κέζα ηνπ. Φπρή γηγαλησκέλε, θη είλαη ςπρή ηνπ ν 

γέξνληαο πνπ θάζεηαη ζηελ πξύκε ηνπ θη είλαη νδεγόο ηνπ ην μπιάθη, ην ράηζαιν. Μα  

εθείλν παίξλεη δξόκν, ινμεύεη ζηα ςειά θύκαηα, θεύγεη ηελ νξκήλ θαη ηε ιύζζα ηνπο. 

Κη  ελώ νη δηαβνινλαύηεο ηνλ όιεζξό ηνπο πξνζδνθνύλ, θη ελώ νη ηαμηδηώηεο θιαίλε ηε 

κνίξα ηνπο θαη ηα λεξά κε πόζν πεξηκέλνπλ λα θισζνπαίμνπλ ζην ζθαξί ηνπ, εθείλν 

ζρίδεη ην καύξν ζύγλεθν θαη αξάδεη ζε ιηκάλη ήκεξν θαη γειαζηό! 

― Γόμα ζηνλ σηήξα! δόμα ζηνλ γέξνληα!... μεζπά ζύγθαηξα ηξαλή θσλή από ην 

ζηόκα ησλ ηαμηδησηώλ. 

― Καηάξα ! απαληά ζαλ αζηξνπέιεθν ε θσλή ησλ δηαβόισλ. 

  Καη  ηα λεξά ηνπ θόξθνπ δέρνληαη ιαρηαξώληαο ηνπο λαύηεο θαη ηνλ θαπεηάλην ηνπο, 

ηνλ θαπεηάλην θαη ην κίζνο ηνπ. Eζώζεθελ όκσο ν θόζκνο. Eγύξηζε θαζέλαο ζηε ρώξα 

ηνπ, αγάπεζε ηνπο ηόπνπο, ππόκεηλε ηα πάζε, εζεβάζζεθε ην κπζηήξην. Καη  δελ 

δνμνινγά παξά ηνλ Άη-Nηθόια, ηνλ γέξνληα. 

Οη  δηαβόινη έρηηζαλ ην θαξάβη, κα ν Άη-Nηθόιαο έθακε ην ηηκόλη ηνπ». 

Αθφκε έλαο κχζν γηα ηνλ άγην Νηθφιαν πνπ θαηέγξαςε ν Ν. Πνιίηεο, ζην έξγν ηνπ 

«Παξαδφζεηο»: 

«Κάησ απ’ ηε βνξεηλή θνξπθή ηνπ Τκεηηνύ, ζηελ αλαηνιηθή ξάρε, είλαη κηα ζπειηά πνπ 

ιέγεηαη πειηά ηνπ ιηνληαξηνύ, γηαηί ζ’ απηή θαηνηθνύζε ηνλ παιαηόλ θαηξό έλα θνβεξό 

ιενληάξη πνπ έθεξλε κεγάιε θαηαζηξνθή γύξσ. Απ’ απηό εκπνδίδνληαλ νη ρξηζηηαλνί λα 

πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζηά ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ, πνπ είλαη εθεί θνληά, δπηηθά απ’ ηελ 

Κάληδα. Καη ε εθθιεζηά έκελε έξεκε θαη αιεηηνύξγεηε πνιιά ρξόληα. Όηαλ κηα θνξά, 

ηελ παξακνλή ηνπ αγηνύ Νηθνιάνπ, εθάλε ν άγηνο ζε πνιινύο ρσξηάηεο ζηνλ ύπλν ηνπο 

θαη ηνπο είπε λα πάλε ην πξσί άθνβα ζηελ εθθιεζηά. Καη πξαγκαηηθώο επήγαλ. Σν 

ιενληάξη, όηαλ καδεύηεθαλ ζηελ εθθιεζηά, όξκεζε θαηά πάλσ ηνπο λα ηνπο θάγεη. Αιιά 
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κόιηο έθηαζε κπξνζηά ζηελ εθθιεζηά, βγήθε από κέζα ν άγηνο θαη ην ρηύπεζε δπλαηά 

θαη ην καξκάξσζε. Καη έηζη καξκαξσκέλν είλαη εθεί σο ηα ηώξα». 

2. Η λαπηηθή παξάδνζε γηα ηνλ Ατ Νηθόια από ηε Μάλε 

  Μηα «ζχγρξνλε» λαπηηθή παξάδνζε γηα ηνλ Ατ Νηθφια ηνλ Κπβεξλήηε απ’ ηε 

ζαιαζζηλή Μάλε: «Σα θαξάβηα θαη ηα θαΐθηα, ζηα παιηά ρξόληα, ηαμίδεπαλ ρσξίο 

ηηκόλη (κόλν ζε γαιελεκέλε ζάιαζζα). Σε ζπγθνηλσλία από ην Γηαθόθηη ζηα Βάηηθα, 

απέλαληη, ηελ έθαλε έλαο πεξάηεο, άγλσζηνο, πνπ δελ ήηαλ ληόπηνο. Κάζε θνξά όκσο 

πνπ ζεθσλόηαλ ηξηθπκία (πνιύ ζπρλά), ην θαξάβη, ρσξίο ηηκόλη, ηζαθηδόηαλ ζηνπο 

βξάρνπο θαη νη άλζξσπνη πλίγνληαλ. Ο πεξάηεο όκσο δελ πάζαηλε ηίπνηε θαη θάζε 

θνξά παξνπζηαδόηαλ κε λέν θαξάβη. Ήηαλ δαίκνλαο πνπ ραηξόηαλ γηα ην θαθό ησλ 

αλζξώπσλ. Ώζπνπ θάπνηε κπήθε επηβάηεο θαη έλαο γεξάθνο, κε άζπξα καιιηά θαη 

γέληα. Κξαηνύζε θαη ζην ρέξη ηνπ έλα παξάμελν μύιν, πνπ πιάηαηλε πξνο ηα θάησ. Σν 

θαΐθη ζπλάληεζε πάιη ηξηθπκία, νπόηε ν γεξάθνο ηξέρεη θαη ζηεξεώλεη ην μύιν ηνπ ζην 

πίζσ κέξνο, ην θξαηάεη γεξά (ήηαλ ην πξώην ηηκόλη) θαη θπβέξλεζε ην πινίν, ώζηε λα 

κελ ηζαθηζηεί ζηα βξάρηα. Οη άλζξσπνη ζώζεθαλ, θη ν πεξάηεο, από ην θαθό ηνπ 

εμαθαλίζηεθε. Σελ ίδηα ώξα εμαθαλίζηεθε θη ν γεξάθνο, πνπ ήηαλ ν άγηνο Νηθόιανο 

θαη λίθεζε ην δαίκνλα, καζαίλνληαο θαη ζηνπο λαπηηθνύο ην ηηκόλη.» 
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   16-11-2010  

 

Ο κήλαο Γεθέκβξηνο (Β) 

 

ε) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Μνδέζηνπ (18 Γεθεκβξίνπ)  

  Βηνγξαθηθά: 

  Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο  

   

ζη) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Σππξίδσλα (22 Γεθεκβξίνπ).  

     Βηνγξαθηθά: 

    Ο Άγηνο Σππξίδσλαο «θηάλεη» ζηελ Κέξθπξα 

    Ήζε θαη έζηκα / ιατθέο παξαδόζεηο  

 

 

                                                                  ***** 

 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                                   16-11-2010  

 

ε) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Μνδέζηνπ (18 Γεθεκβξίνπ)  

Βηνγξαθηθά: 

Ο Άγηνο Μφδεζηνο γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

  αηψλα κ.Υ. ζηελ πφιε ηεο Μηθξάο 

Αζίαο, εβάζηεηα. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί πνπ θπιαθίζηεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δησγκψλ ηνπ Γηνθιεηηαλνχ θαη πέζαλαλ ηειηθά ζηε θπιαθή. Ο Άγηνο, 

βξέθνο αθφκα παξαδφζεθε ζε θάπνηνλ άξρνληα ν νπνίνο αλέιαβε λα ηνλ αλαζξέςεη. 

Δπξφθεηην γηα έλαλ  εηδσινιάηξε θαη έηζη ν Άγηνο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ηα 

έδεζε ζε έλα εηδσινιαηξηθφ πεξηβάιινλ. Παηδί, αθφκα, πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ 

θπιάθηζε θαη ηνλ ζάλαην ησλ γνληψλ ηνπ. Σν φηη θαη νη δχν  γνλείο ηνπ έδσζαλ ηελ 

δσή ηνπο γηα ηελ ρξηζηηαληθή ηνπο πίζηε ηνλ έθαλε λα γίλεη θαη ν ίδηνο Υξηζηηαλφο, 

θξπθά απφ ηνλ άξρνληα πνπ ηνλ κεγάισλε. Κάπνηα ζηηγκή ηελ θεδεκνλία ηνπ ηελ 

αλέιαβε έλαο επζεβήο ρξπζνρφνο απφ ηελ Αζήλα. Οη λένη ζεηνί γνλείο ηνπ Αγίνπ 

ήηαλ ρξηζηηαλνί θαη, έηζη, απηφο δνχζε πιένλ δίπια ζε επζεβείο αλζξψπνπο. Με ηα 

ρξφληα αλέπηπμε κεγάιν θηιαλζξσπηθφ έξγν, βνεζψληαο εζηθά θαη πιηθά φπνηνλ είρε 

αλάγθε, απηή ηνπ ε δξάζε ηνλ έθαλε γλσζηφ ζηελ Αζήλα. ηαλ πέζαλε ν ρξπζνρφνο, 

ηα παηδηά ηνπ ηαμίδεςαλ κε ηνλ Άγην Μφδεζην ζηελ Αίγππην, φπνπ ηνλ πνχιεζαλ σο 

ζθιάβν. Δδψ, εθρξηζηηάληζε ηνλ «αθέληε» ηνπ, πνπ ηνπ ράξηζε ηειηθά ηελ ειεπζεξία.. 

Διεχζεξνο πηα πήγε λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Σφπνπο ζηελ Ηεξνπζαιήκ, φπνπ 

έκεηλε θαη αξγφηεξα εμειέγε Αξρηεπίζθνπνο ηνπο. Γηαδέρζεθε ζ’ απηφ ην αμίσκα ηνλ 

Άγην Ηάθσβν θαη ζηάζεθε ππνδεηγκαηηθφο ηεξάξρεο γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο πφιεο, 

βξηζθφηαλ ζην πιεπξφ φρη κφλν ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ησλ δψσλ ηνπο. Έθαλε 

πνιιά ζαχκαηα   θαη έδεζε πνιιά ρξφληα. 

Ήζε θαη έζηκα/ ιατθέο παξαδόζεηο  

  Σν φλνκα ηνπ Αγίνπ Μφδεζηνπ ιέγεηαη, πσο  ηνπ δφζεθε απφ θάπνηνλ Ρσκαίν 

πγθιεηηθφ πνπ ηνλ πηνζέηεζε, πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ modestus. Άλζξσπνο 

ζεκλφο ν ίδηνο θαη ηνπ κέηξνπ ζχκηδε πάληα ζηνπο γεσξγνχο ην «κόδη» (κέηξν 

ρσξεηηθφηεηαο γηα ηα ζηηεξά), νη ηδηφηεηεο  ηνπ επεθηείλνληαη εθηφο απ’ απηφ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθνκηδήο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε επρή «Υίιηα κόδηα!» πνπ ζπλήζηδαλ λα αληαιιάζζνπλ νη ρσξηθνί ηελ εκέξα ηεο 

γηνξηήο ηνπ. Καηά ηελ παξάδνζε ππήξμε ζεξαπεπηήο ησλ δψσλ νπφηε θαζηεξψζεθε 

θαη σο πξνζηάηεο ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ κεγαιφζσκσλ θη εθείλσλ πνπ απφ ηα βάζε ησλ 
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αηψλσλ απνηεινχζαλ πνιχηηκν ζχληξνθν θαη αξσγφ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο γεο. Οη γεσξγνί ζέινληαο λα επραξηζηήζνπλ ηα δψα ηνπο (βφδηα, άινγα) γηα ηε 

βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ ζηε ζπνξά ηα γηνξηάδνπλ απηή ηε κέξα. Οη δεπγάδεο 

ξάληηδαλ κε αγηαζκφ ηα ζπαξκέλα ρσξάθηα, έξηρλαλ θφιιπβα ζηε γε θαη ηάηδαλ ηα 

δψα ηνπο κ’ απηά, αιιά θαη κε άξην (χςσκα).  

   Γηα ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηνπ Αγίνπ Μφδεζηνπ γξάθεη ν Γ. Μέγαο: «ηα Σειώληα 

ηεο Λέζβνπ παίξλνπλ ηνλ αγηαζκό θαη πάλε ζηα ρσξάθηα, γηα λα γιηηώζνπλ από ηηο 

αξξώζηηεο, ηηο αθξίδεο, απ’ νύια. θόιε ην ‘ρνπλε θείλε ηελ εκέξα γηα λα θάλνπλ 

κόδηα πνιιά. ην Γξπκό ηεο Μαθεδνλίαο νη γεσξγνί «πςώλνπλ» θαη ην ύςσκα ην 

δίλνπλ εηο ηα δώα λα ην θάλε θαη ηα εύρνληαη λα δήζνπλ ρξόληα πνιιά. ηε Λήκλν νη 

δεπγάδεο θάλνπλ θόιιπβα γηα ηα δώα ηνπο, ηα πεγαίλνπλ ζηελ εθθιεζία θαη ηα δηαβάδεη 

ν παπάο. ηελ ηαγή γηα ηα βόδηα ξίρλνπλ θη απηά ηα θόιιπβα.» 

ην βηβιίν ηνπ «πκπιεξσκαηηθά ηνπ ρεηκώλα θαη ηεο άλνημεο», ν Γ. Λνπθάηνο 

αλαθέξεη κηα ελδηαθέξνπζα θαηαγξαθή ηνπ θνηηεηή ηνπ Δ.Φσκά απφ ην ρσξηφ 

Δμάληε Ρεζχκλεο γηα ηε κέξα ηνπ Αγίνπ Μφδεζηνπ: «ηελ Κξήηε ηεξνύλ απζηεξά ηελ 

αξγία ηνπ, κε κηα ζπγθηλεηηθή κέξηκλα, λα κελ θνπξάζνπλ θαη ηα δώα, ηελ εκέξα 

εθείλε. ηακαηνύλ ην όξγσκα ή θαη ηα βαξηά θνπβαιήκαηα, αλ πξόθεηηαη λα 

ηαιαηπσξήζνπλ ηα δώα θαη λα ζπκώζεη ν άγηνο. ην Υσξηό Αριαδέ, γύξσ ζηα 1930, 

θάπνηνο βγήθε λα νξγώζεη κε ηα βόδηα ηνπ, ηελ εκέξα η’ Αγίνπ Μόδεζηνπ, ζηελ πιαγηά. 

Δθεί πνπ όξγσλε αδηάθνξνο, μεθόιιεζε απ’ ηελ θνξθή ηνπ βνπλνύ έλαο πειώξηνο 

βξάρνο θαη άξρηζε λα θαηξαθπιά πξνο ηνλ άλζξσπν. Σελ ηειεπηαία ζηηγκή ν βξάρνο 

πήδεζε θαη μαλαζθέιηζε ηα βόδηα θη έπεζε, ίζα-ίζα, πίζσ από ην αιέηξη. Ο άγηνο 

ιππήζεθε ηα δώα. Ο γεσξγόο θνβήζεθε, θαη κόιηο εζώζεθε, ακόιεζε ηα δώα θη 

εζηακάηεζε ην όξγσκα... Σν βξάδπ ζην ρσξηό δηεγήζεθε ηη έγηλε, όινη ζεώξεζαλ απηό 

ζαύκα, θαη πην πνιύ πνπ ζηάζεθε ν βξάρνο θαη δελ πξνρώξεζε πην ρακειά. Από ηόηε, 

όιεο νη νηθνγέλεηεο θάλνπλ, ζηε γηνξηή ηνπ αγίνπ, αξηνθιαζίεο.» ην ίδην έξγν ν Γ. 

Λνπθάηνο  ζπγθεληξψλεη θαη θαηαγξάθεη πνιιέο αθφκε ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη 

έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπν ηνπ Αγίνπ Μφδεζηνπ, φπσο ηηο παξαθάησ: 

«ηε Νάμν ησλ Κπθιάδσλ ηηκνύλ ηνλ άγην θη έρνπλ επίζεο παξαδόζεηο γηα ηελ 

«αλζξώπηλε» δσή ηνπ. Πρ.: Σα βόδηα ζηελ παιηά επνρή ήηαλ άγξηα θαη δε κπνξνύζαλε 

λα ηα δέςνπλ νύηε ζη’ αιώλη, νύηε ζην δεπγάξη... Ο άγηνο Μόδεζηνο, ηνλ θαιέζαλε θαη 

ηα ζηαύξσζε θαη ηνπο έθαλε δπγόινπηξν θαη δεύιεο, θαη έηζη ηα εκέξεςε θαη έθαλε ν 

άλζξσπνο ηηο δνπιεηέο ηνπ. ηε Λέζβν ηδηαίηεξα επίζηεπαλ όηη ν «αλζξώπηλνο» άγηνο 

Μόδεζηνο ήηαλ πξσηνθαιιηεξγεηήο ηεο γεο θαη πξσηνδεπγάο. Γηα απηό θαη νη δεπγάδεο 

ηνπ λεζηνύ ηνλ έρνπλ πξνζηάηε ζην ηζλάθη ηνπο.  Κάζε ρξόλν ζηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ, 

έλαο πξσηνδεπγάο ηνπ ηόπνπ (κε ηε ζεηξά ηνπ) εηνίκαδε άθζνλνπο δεζηνύο ινπθνπκάδεο 

θαη ηνπο εκνίξαδε ζηα ζπίηηα θαη ζηα θαθελεία. ηε Θεζζαιία ηνλ ηηκνύζαλ επίζεο 

πνιύ. Δίρε δε θαη παιηό Μνλαζηήξη, ζηελ Πύξξα ησλ Σξηθάισλ. ηα ρσξηά ηεο 

Καιακπάθαο, ζπγθέληξσλαλ νη θηελνηξόθνη ηα δώα ηνπο έμσ από ην ρσξηό θη ν παπάο 

ηα ξάληηδε κε ηνλ αγηαζκό ηεο εκέξαο. Καη ζηελ Κύπξν ν άγηνο Μόδεζηνο πξνζηαηεύεη 

ηα δώα. ηε γηνξηή ηνπ λνηθνθπξέο θάλνπλ θόιιπβα θαη ηα πάλε ζηελ εθθιεζία λα 

επινγεζνύλ. Απ’ απηά δίλνπλ ζηα δώα ηνπο λα θάλε, γηα λα γιηηώλνπλ ηηο αξξώζηηεο 

θαη γηα λα δίλνπλ νη αγειάδεο θαη ηα πξόβαηα πεξηζζόηεξν γάια.»  

ζη) Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Σππξίδσλα (22 Γεθεκβξίνπ).  

Βηνγξαθηθά: 

 Ο Άγηνο ππξίδσλαο γελλήζεθε πεξί ην 270 ζην ρσξηφ Άζζηα (Άζθηα) ηεο Κχπξνπ. 

ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα δνχζε σο απιφο αιιά ελάξεηνο βνζθφο. Παληξεχηεθε θαη 

απφθηεζε κηα θφξε, ηελ Δηξήλε. Μεηά ηε ρεξεία ηνπ αζπάζζεθε ην κνλαρηθφ βίν,  

κειέηεζε πνιχ, απφθηεζε κεγάιε ζνθία θαη ράξε ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ αξεηέο έγηλε 

επίζθνπνο ηεο Σξηκπζνχληαο. Αθφκα θαη ηφηε σο Δπίζθνπνο ν ππξίδσλαο δελ 
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μερψξηδε απφ ηνπο ππφινηπνπο θησρνχο αλζξψπνπο, πνπ απνηεινχζαλ ην πνίκλην 

ηνπ. Φνξνχζε ηα ίδηα απιά θαη θησρηθά ξνχρα κε πξηλ, ηνλ ίδην ζθνχθν απφ θχιια 

θνίληθα, ελψ θαη ε δσή ηνπ ήηαλ ην ίδην θησρηθή, θαζψο εμαθνινπζνχζε λα 

κνηξάδεηαη φια ηα ππάξρνληα ηνπ κε ηνπο θησρνχο. Παληνχ εμαθνινπζνχζε λα 

πεγαίλεη κε ηα πφδηα, αζρνινχληαλ κε ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη ζπλέρηδε λα θπιάεη 

ην θνπάδη ηνπ. Ζ θήκε ηνπ κεγάισζε αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ κε ηα ζαχκαηα ηνπ 

βνήζεζε αλζξψπνπο πνπ πξνζέηξεραλ ζηε βνήζεηα ηνπ. Τπήξμε πνιέκηνο ηνπ 

Αξεηαληζκνχ. Έιαβε κέξνο ζηελ Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδν ην 325, πέζαλε ην 348. 

Ο Άγηνο Σππξίδσλαο «θηάλεη» ζηελ Κέξθπξα 

  ηαλ νη αξαθελνί πάηεζαλ ην λεζί ηεο Κχπξνπ, πηζηνί άλνημαλ ηνλ ηάθν ηνπ 

Άγηνπ ππξίδσλα, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ηα νζηά ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

κε ζθνπφ λα ηα γιηηψζνπλ απφ ηα ρέξηα ησλ απίζησλ. Με έθπιεμε, φκσο, 

δηαπίζησζαλ, φηη ην ζθήλσκα ηνπ Αγίνπ δηαηεξνχληαλ άζηθην, ελψ ν ηάθνο ηνπ 

κνζρνβνινχζε βαζηιηθφ. Σν ηεξφ ιείςαλν κεηαθέξζεθε ζηε Κσλζηαληηλνχπνιε, 

φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 1456. Σφηε, ηξία ρξφληα κεηά ηελ Άισζε ηεο Πφιεο απφ 

ηνπο Οζσκαλνχο, έλαο πξεζβχηεξνο, θεξθπξατθήο θαηαγσγήο, ν πάηεξ Γεψξγηνο 

Καινραηξέηεο, έθξπςε ην ηεξφ ζθήλσκα ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα θαζψο θαη ηεο Αγίαο 

Θενδψξαο ηεο Απγνχζηαο, κέζα ζ’ έλα θαιάζη θαη αθνχ ηα ζθέπαζε κε ρφξηα, ηα 

θπγάδεπζε απφ ηελ ηνπξθεκέλε Κσλζηαληηλνχπνιε. Γηαζρίδνληαο κε κεγάιν θίλδπλν 

ηε Θξάθε, ηε Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν έθηαζε ζηελ Κέξθπξα. Σα ηεξά ιείςαλα, 

πνπ ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ηα θιεξνλφκεζαλ νη ηξεηο 

γηνί ηνπ Καινραηξέηε, Μάξθνο, Λνπθάο θαη Φίιηππνο. Σν κεξίδην ηνπ ν Μάξθνο, ην 

ζθήλσκα ηεο Αγίαο Θενδψξαο ηεο Απγνχζηαο, ην δψξηζε ην 1483 ζην ιαφ ηεο 

Κέξθπξαο. Οη θιεξνλφκνη ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα πξνζπάζεζαλ λα 

κεηαθέξνπλ ην άγην ιείςαλν εθηφο ηεο Κέξθπξαο  αιιά ζπλάληεζαλ ηε ζζελαξή 

αληίζηαζε ησλ Κεξθπξαίσλ θαη εγθαηέιεηςαλ ην ζρέδην ηνπο. Δλ ηέιεη κεηαβίβαζαλ 

ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζηελ θφξε ηνπ Φηιίππνπ, Αζεκίλα. Σν ιείςαλν πέξαζε ηειηθά 

ζηελ ηδηνθηεζία ηεο νηθνγέλεηαο Βνχιγαξε, σο πξνίθα ηεο Αζεκίλαο, φηαλ 

παληξεχηεθε ην ηακαηέιιν Βνχιγαξε ην 1520. Απφ ηφηε θαη γηα ηέζζεξηο αηψλεο 

έσο ην 1925, βξηζθφηαλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο.  Αξρηθά θαη κέρξη ην 1528 

ην ιείςαλν κεηαθέξζεθε ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ Σαμηάξρνπ Μηραήι ζην Κακπηέιν. 

Σν 1528 ν ηακαηέιινο Βνχιγαξεο ην κεηέθεξε ζην λαφ, πνπ έρηηζε ε νηθνγέλεηα 

πξνο ηηκήλ ηνπ Αγίνπ ζην πξνάζηην ηνπ αξφθθνπ (Αγίνπ Ρφθθνπ). Χζηφζν ην 

1537,θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πνιηνξθίαο ηεο Κέξθπξαο απφ ηνπο Σνχξθνπο, ην 

ζθήλσκα κεηαθέξζεθε γηα αζθάιεηα ζην λαφ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζην Παιαηφ 

Φξνχξην θαη επέζηξεςε κεηά ηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο. Σν 1577 απνθαζίζηεθε ε 

θαηεδάθηζε ηνπ λανχ, θαζψο έπξεπε λα επεθηαζνχλ ηα ηείρε. Σν ιείςαλν 

κεηαθέξζεθε πξνζσξηλά θαη πάιη ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ησλ Ξέλσλ ζηε 

Γαξίηζα, κέρξη θαη ην 1589, νπφηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζπξαλνίμηα ηνπ 

ζεκεξηλνχ λανχ, ε νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ έγηλε πεξίπνπ ην 1594, θαη παξακέλεη 

εθεί κέρξη θαη ζήκεξα. 

Ήζε θαη έζηκα / ιατθέο παξαδόζεηο  

Ο Γεθέκβξηνο έρεη ηηο κεγαιχηεξεο λχρηεο. Σνπ Γεθέκβξε ε κέξα, θαιεκέξα – 

θαιεζπέξα, ιέεη κηα παξνηκία. Ο Ήιηνο έρεη ηψξα ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε λφηηα ηνπ 

ηζεκεξηλνχ, κε απνηέιεζκα ην βφξεην εκηζθαίξην λα θσηίδεηαη πνιχ ιηγφηεξν απφ ην 

λφηην. Απφ ηηο 22 Γεθεκβξίνπ  ε απφθιηζε αξρίδεη λα ιηγνζηεχεη, νπφηε ζην βφξεην 

εκηζθαίξην ε κέξα κεγαιψλεη. Παξεηπκνινγψληαο, ινηπφλ, ην φλνκα ηνπ Αγίνπ 

ππξίδσλα  έιεγαλ: «Απ’ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα κεγαιώλεη ε κέξα θαηά έλα ζππξί».  

Απ’  η’ άγηνπ Σππξίδσλα 

ζππξί-ζππξί κεγαιώλεη ε κέξα 



 39 

Μεηά ηε γηνξηή η’ Άη-Νηθφια έξρεηαη ν Άη-ππξίδσλαο, πνπ ν ιαφο πηζηεχεη πσο 

ζεξαπεχεη ηα ζππξηά θαη δηψρλεη ηελ παλνχθια. Κη αθφκα, νη μσκάρνη  πηζηεχνπλ πσο 

είλαη ν βνεζφο η’ Άη-Νηθφια ζε ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο θαη ραιάεη ηα παπνχηζηα ηνπ 

ηξέρνληαο εδψ θη εθεί λα βνεζήζεη απηνχο πνπ θηλδπλεχνπλ. Γελ ζηακαηάλε θη νη δπν 

ηνχηνη Άγηνη, ιέεη ν ιαφο. Πάληνηε βξίζθνληαη θάπνπ θαη βνεζνχλ, βνεζνχλ απηνχο 

πνπ θηλδπλεχνπλ ζη’ αλνηρηά πέιαγα θαη δέξλνληαη ζη’ αξκπξνλέξηα ηεο ζάιαζζαο. 

Καηά ην Ν. Πνιίηε: ν άγηνο ππξίδσλαο πνιιέο θνξέο βγαίλεη από ηελ εθθιεζηά ηνπ 

ζηελ Κέξθπξα, πνπ είλαη ην ιείςαλν ηνπ, θαη γπξίδεη ηε ζάιαζζα θαη ηε ζηεξηά, γηα λα 

θάκεη θαιά θαη λα βνεζήζεη εθείλνπο πνπ ηνλ επηθαινύληαη. Γη’ απηό ραιάεη ηα 

ππνδήκαηα ηνπ, θαη είλαη αλαγθαζκέλνη λα ηνπ η’ αιιάδνπλ θάζε ηόζν. Δπίζεο θαηά 

ηνλ ίδην: όηαλ ήηαλ παλνύθια ζηελ Κέξθπξα, ζηα 1825 , εθάλε κηα θνξά ζηνλ αέξα 

έλαο θαινγεξάθνο κε ηε ζθνύθηα ηνπ λα θπλεγά έλα ζεξίν θαη λα ην ρηππά κ’ έλα 

κεγάιν ζηαπξό. Ο θαινγεξάθνο ήηαλ ν Άγηνο ππξίδσλαο θαη ην ζεξίν ε παλνύθια. 

Ήηαλ ζα ιηνληάξη θαη κατκνύ καδί, θη είρε θηεξά ζαλ ηεο λπρηεξίδαο. ην θάπν-ίδεξν 

ηελ αλάγθαζε ν άγηνο, ρηππώληαο ηελ κε ην ζηαπξό, λα θάκεη ζηαπξό ζην βξάρν θαη λα 

νξθηζηεί λα κελ μαλαπαηήζεη ζηελ Κέξθπξα. Καη ν ζηαπξόο είλαη ηνο αθόκε.  

 Ο Γ. Μέγαο αλαθέξεη πσο ζε κηα θεξθπξατθή παξάδνζε ν άγηνο παξηζηάλεηαη λα 

θαηαδηψθεη ηελ παλψιε. Απφ παξεηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο ηνπ πηζηεχεηαη φηη 

ζεξαπεχεη ηα ζππξηά θαη ηελ επινγηά. Γη’ απηφ θαη ζηε γηνξηή ηνπ θέξλνπλ θφιιπβα 

ζηελ εθθιεζία. Αθφκε θαη ηνλ πφλν ησλ απηηψλ ζεξαπεχεη θαη είλαη αμηνζεκείσηεο νη 

ζρεηηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλήζεηεο. Έηζη ζηελ Κίν: Όπνηνο πνλνύζε ζη’ απηί έηαδε ζηνλ 

Άγην ππξίδσλα λα ηνπ πάεη γιπθό, λα γίλεη η’ απηί ηνπ θαιά. «Άγηε ππξίδσλα κνπ, 

θάλε η’ απηί κνπ θαιά, λα ζε θέξσ έλα γιπθό». Όπνηνο είρε ηέηνην ηάζηκν, ηνλ εζπεξηλό 

η’ Αγίνπ ππξίδσλα έθαλε ιαιάγγηα (ηεγαλίηεο) ή ραιβά θαη ηα πήγαηλε ζηνλ Άγην 

ππξίδσλα.  Ήηαλε έλα κάξκαξν ζην βνπλό, ζην εμσθιήζηλ άγηνλ Γεώξγηνλ, έβγαηλε 

κέζα από ην βνπλό θη είρε κηα ηξύπα ζηε κέζε. Σν είραλ θξαγκέλν κε ηδάκηα γύξσ- 

γύξσ. Απάλσ ζην κάξκαξν ήηαλε ε εηθόλα ηνπ αγίνπ ππξίδσλνο θαη έλα θαληήιη. 

Έπαηξλε ν παπάο ηα ιαιάγγηα, ηνπο έιεγε κηα επρή θαη ηα κνίξαδε ζηα παηδηά. Ύζηεξα 

πήγαηλελ ν άξξσζηνο, άλνηγε ηα ηδάκηα, έβαλε η’ απηί ηνπ επάλσ ζηελ ηξύπα θαη 

παξαθαινύζε ηνλ άγην ππξίδσλα λα ηνπ ην γηάλεη. 

 Καηά ηνλ Φ. Κφληνγινπ ν Άγηνο: ήηαλ πξνζηάηεο ησλ θησρώλ, παηέξαο ησλ 

νξθαλώλ, δάζθαινο ησλ ακαξησιώλ, είρε ηέηνηα θαζαξόηεηα θαη αγηόηεηα, πνπ ηνπ 

δόζεθε ε ράξε άλσζελ λα θάλεη πνιιά ζαύκαηα, γη’ απηό νλνκάζζεθε ζαπκαηνπξγόο. 

Με ηελ πξνζεπρή ηνπ κάδεπε ηα ζύλλεθα θη έβξερε ζε θαηξό μεξαζίαο, γηάηξεπε ηηο 

αξξώζηηεο, ηηκσξνύζε ηνπο πνλεξνύο αλζξώπνπο, όπσο έθαλε κε θάπνηνπο 

καπξαγνξίηεο πνπ γθξέκληζε ηηο απνζήθεο πνπ θπιάγαλε ην ζηηάξη, ελώ ν θόζκνο 

πέζαηλε από ηελ πείλα, θαη θαηαπιαθσζήθαλε καδί κε ην ζηηάξη. Καη κ’ όια απηά 

εδνύζε κε ηόζε θηώρεηα, πνπ ζαλ πήγε θάπνηε έλαο θησρόο λα ηνλ βνεζήζεη γηα λα 

πιεξώζεη θάπνην ρξένο ηνπ, δελ είρε λα ηνπ δώζεη ηίπνηα, θαη κε ζαύκα έθαλε 

καιακαηέλην έλα θίδη πνπ βξέζεθε ζ’ εθείλν ην κέξνο, θαη ην έδσζε ζηνλ θησρό, θαη 

εθείλνο ην έιησζε θαη πιήξσζε ην ρξένο ηνπ. Άιιε θνξά πάιη έγηλε θαηαθιπζκόο, θαη 

ηα πνηάκηα μερεηιίζαλε θαη πιεκκύξηζε ε ρώξα, θη ν Άγηνο ππξίδσλαο πξνζεπρήζεθε 

θαη ηξαβήμαλε ηα λεξά θαη ζηέγλσζε ν λεξνπαηεκέλνο ηόπνο.  
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                       23-11-2010                               
Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ 

Ι. Χξηζηνύγελλα  

 

1. Η Πξνέιεπζε ηνπ Δνξηαζκνύ ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 

2. Τα Χξηζηνύγελλα ζηελ Διιάδα ζήκεξα 

Ήζε θαη έζηκα / ιατθέο παξαδόζεηο 

 

1. Τα θάιαληα 

α) Δηπκνινγία ηεο ιέμεο θάιαληα  

β) Πεξηγξαθή ηνπ εζίκνπ 

Ι. Χξηζηνπγελληάηηθα έζηκα 

α) Τν Χξηζηόμπιν θαη ην Πάληξεκα ηεο Φσηηάο 

1) Τν Χξηζηόμπιν 

2) Πάληξεκα ηεο Φσηηάο 

β) Τν Χξηζηόςσκν 

γ)Τν έζηκν ηνπ αλακκέλνπ πνπξλαξηνύ ζηελ Ήπεηξν 

δ) Η Γνπξνπλνραξά  

ε) Τν ηάηζκα ηεο βξύζεο 

 

                                                          ****** 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                            23-11-2010                                                          
Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ                             (Δλόηεηα 1

ε
 ) 

 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηθιείεη ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πξσηνρξνληάο 

θαη Θενθαλίσλ, νλνκάδεηαη ζηε ιανγξαθία θαη Γσδεθαήκεξν. 

Ι. Χξηζηνύγελλα  

 

1. Η Πξνέιεπζε ηνπ Δνξηαζκνύ ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 

  ηα κέζα ηνπ ρεηκψλα ζπλεζίδνληαλ δηάθνξνη ενξηαζκνί, αθφκα θαη πξηλ αξρίζεη ν 

ενξηαζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ. Σα Υξηζηνχγελλα ήηαλ αξρηθά 

κηα θηλεηή γηνξηή πνπ ενξηαδφηαλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. Ζ επηινγή ηεο 25
εο

  Γεθεκβξίνπ έγηλε απφ ηνλ Πάπα Ηνχιην ηνλ Α, ηνλ 4
ν
  

κ.Υ. αηψλα επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζπλέπηπηε κε ηα εηδσινιαηξηθά 

ηειεηνπξγηθά γηα ην Υεηκεξηλφ Ζιηνζηάζην ή ηελ Δπηζηξνθή ηνπ Ήιηνπ. Ζ πξφζεζε 

ηνπ ήηαλ λα αληηθαηαζηαζεί ν εηδσινιαηξηθφο ενξηαζκφο απφ ηνλ Υξηζηηαληθφ. Σν 

1752, αθαηξέζεθαλ 11 εκέξεο απφ ην έηνο, φηαλ έγηλε ε αιιαγή απφ ην Ηνπιηαλφ ζην 

Γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην. Καηά ζπλέπεηα, ε εκεξνκελία ηεο 25
εο

  Γεθεκβξίνπ 

κεηαθηλήζεθε θαηά 11 εκέξεο. Κάπνηα ηκήκαηα ηεο Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, νη 

ιεγφκελνη παιαηνεκεξνινγίηεο, γηνξηάδνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ηα Υξηζηνχγελλα ζηηο 

7 Ηαλνπαξίνπ (25 Γεθεκβξίνπ κε ην Ηνπιηαλφ εκεξνιφγην). Πνιιέο απφ ηηο 

παξαδφζεηο, φπσο ζα δνχκε, πνπ ζπλδένληαη κε ηα Υξηζηνχγελλα αληαιιαγή δψξσλ, 

ζηνιηζκνί, θάιαληα, Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν θ.ι.π. έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε 

παιαηφηεξεο ζξεζθείεο. 
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2. Τα Χξηζηνύγελλα ζηελ Διιάδα ζήκεξα 

ηελ Διιάδα, ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα θαη ε Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ ζηηο 15 

Απγνχζηνπ είλαη νη πην ζεκαληηθέο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο. Σα Υξηζηνχγελλα δελ 

έρνπλ κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ ππφινηπνπ ρξηζηηαληθνχ 

θφζκνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο είλαη φηη ηα Υξηζηνχγελλα ζηελ Διιάδα, φπσο 

θαη ζην εμσηεξηθφ, είλαη ε θαιχηεξε γηνξηή γηα ηα παηδηά. Απηφ ζεκαίλεη δπν 

εβδνκάδεο δηαθνπέο απφ ην ζρνιείν, Υξηζηνπγελληάηηθα δψξα, γιπθά, 

ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν θαη θπζηθά ηα θάιαληα πνπ ιέγνληαη ηξεηο θνξέο, ηα 

Υξηζηνχγελλα, ηελ Πξσηνρξνληά θαη ηα Φψηα. Γηα ηηο κεηέξεο θαη πνιιέο γηαγηάδεο, 

ηα Υξηζηνχγελλα είλαη κηα πεξίνδνο κε πνιχ απαζρφιεζε ζηελ θνπδίλα. ρεδφλ κηα 

βδνκάδα πξηλ απφ ηα Υξηζηνχγελλα, ζε θάζε ειιεληθφ ζπίηη, κπνξείηε λα κπξίζεηε ην 

γαξχθαιιν, ηελ θαλέιια θαη άιια κπξσδηθά απφ ηηο πξνεηνηκαζίεο ζηελ θνπδίλα γηα 

ηα Μεινκαθάξνλα, ηνπο Κνπξακπηέδεο, ηηο δίπιεο θαη άιια γιπθά πνπ ζα ζηνιίζνπλ 

ην ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη. Οη πηαηέιεο κε ηα ρξηζηνπγελληάηηθα γιπθά, νη μεξνί 

θαξπνί, ηα πνξηνθάιηα θαη ηα καληαξίληα είλαη κέξνο ηεο δηαθφζκεζεο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ζην ειιεληθφ ζπίηη.  

Σν Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, πιαζηηθφ ή θπζηθφ αλάινγα κε ην βαιάληην θαη ηελ 

πξνηίκεζε, είλαη ζε πνιιά ζπίηηα ζηνιηζκέλν πνιιέο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηα 

Υξηζηνχγελλα κε ρξσκαηηζηά θψηα, αζηέξηα, κπάιεο, Αγηνβαζίιεδεο θαη θάζε είδνπο 

ιακπεξά ζηνιίδηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, αθνινπζψληαο ηελ 

δπηηθή κφδα, φιν θαη πεξηζζφηεξα ειιεληθά ζπίηηα δηαθνζκνχλ ην εμσηεξηθφ ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπο κε ρξηζηνπγελληάηηθα θψηα, ειάθηα, έιθπζξα θαη ηνλ Άγην Βαζίιε πνπ 

ηξαγνπδάεη ηα θάιαληα. Απηή ε κφδα αλ θαη θάπσο θηηο, θάλεη ηελ γθξίδα Αζήλα θαη 

ηα κπαιθφληα ηεο πην αλζξψπηλα θαη γηνξηαζηηθά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο 

πφιεηο ηεο Διιάδαο φπνπ ηα ζπίηηα θαη ηα παξάζπξα είλαη δηαθνζκεκέλα κε κηθξά 

ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, θψηα θαη ζηνιίδηα. Αιιά θαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, 

αθνινπζψληαο ην θαηεζηεκέλν ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, αξρίδνπλ ζηηο κέξεο καο ηνλ 

ρξηζηνπγελληάηηθν δηάθνζκν απφ ηηο αξρέο ηνπ Ννέκβξε. 

  Ζ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη ε θχξηα εκέξα ηεο γηνξηήο. Απφ ηα 

ραξάκαηα, ηα παηδηά ζε φιε ηελ Διιάδα εηνηκάδνληαη γηα ηα θάιαληα, εμνπιηζκέλνη 

κε ηα ηξίγσλα ηνπο νη πηηζηξηθάδεο πεγαίλνπλ απφ ζπίηη ζε ζπίηη θαη απφ γεηηνληά ζε 

γεηηνληά ηξαγνπδψληαο ηα Υξηζηνπγελληάηηθα Κάιαληα «Καιήλ εκέξα άξρνληεο ζαλ 

είλαη νξηζκόο ζαο Υξηζηνύ ηε ζεία Γέλλεζε λα πσ ζη’ Αξρνληηθό ζαο». Έηζη θη αιιηψο 

ηα Υξηζηνχγελλα είλαη γηνξηή ησλ παηδηψλ. Σελ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ην 

ειιεληθφ ζπίηη ζα είλαη απαζρνιεκέλν κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δείπλνπ. Σν θχξην 

πηάην είλαη θπξίσο γαινπνχια ςεηή, γεκηζηή κε ξχδη θαη θάζηαλα. Σψξα ηειεπηαία 

είλαη ζηε κφδα θαη ε ςεηή ρήλα πνπ ζπλεζίδεηαη ζηε βφξεηα Δπξψπε.  

 

Ήζε θαη έζηκα / ιατθέο παξαδόζεηο 

1. Τα θάιαληα 

α) Δηπκνινγία ηεο ιέμεο θάιαληα  

 Ζ ιέμε θάιαληα πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή «calenda», πνπ ζεκαίλεη αξρή ηνπ 

κήλα. Πηζηεχεηαη φηη ε ηζηνξία ηνπο πξνρσξεί πνιχ βαζηά ζην παξειζφλ θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ Αξραία Διιάδα. Βξήθαλ, κάιηζηα, αξραία γξαπηά θείκελα 

παξφκνηα κε ηα ζεκεξηλά θάιαληα (Δηξεζηψλε ζηελ αξραηφηεηα). Σα παηδηά ηεο 

επνρήο εθείλεο θξαηνχζαλ νκνίσκα θαξαβηνχ πνπ παξίζηαλε ηνλ εξρνκφ ηνπ ζενχ 

Γηφλπζνπ. Άιινηε θξαηνχζαλ θιαδί ειηάο ή δάθλεο ζην νπνίν θξεκνχζαλ θφθθηλεο 

θαη άζπξεο θισζηέο. ηηο θισζηέο έδελαλ ηηο πξνζθνξέο ησλ λνηθνθχξεδσλ. Σν 

ηξαγνχδη ηεο Δηξεζηψλεο ηεο επνρήο ηνπ Οκήξνπ, ην απαληάκε ζήκεξα κε κηθξέο 

παξαιιαγέο ζηα θάιαληα ηεο Θξάθεο:  
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Σην ζπίηη εηνύην πνύ ‘ξζακε ηνπ πινπζηνλνηθνθύξε  

λ’ αλνίμνπλε νη πόξηεο ηνπ λα κπεη ν πινύηνο κέζα  

λα κπεη ν πινύηνο θη ε ραξά θη ε πνζεηή εηξήλε  

θαη λα γεκίζνπλ ηα ζηακληά κέιη, θξαζί θαη ιάδη  

θη ε ζθάθε ηνπ δπκώκαηνο κε θνπζθσηό δπκάξη.  
  

β) Πεξηγξαθή ηνπ εζίκνπ 

Σα θάιαληα ςάιινληαη θπξίσο απφ παηδηά θάπνηαο  ειηθίαο, κέρξη 14 σο 15 ρξφληα, 

αιιά θαη απφ ψξηκνπο άλδξεο, είηε κεκνλσκέλα είηε θαηά νκάδεο. ινη φζνη 

ζπκκεηέρνπλ πεξλάλε απφ ζπίηηα, θαηαζηήκαηα, δεκφζηνπο ρψξνπο θ.ι.π. κε ηε 

ζπλνδεία ηνπ παηξνπαξάδνηνπ ζηδεξέληνπ ηξηγψλνπ ή  θαη άιισλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ, φπσο θπζαξκφληθεο, αθνξληεφλ, ηχκπαλα θ.ι.π.. Σα παηδηά γπξλνχλ απφ 

ζπίηη ζε ζπίηη, ρηππνχλ ηελ πφξηα θαη ξσηνχλ: «Να ηα πνύκε;». Αλ ε απάληεζε απφ 

ην λνηθνθχξε ή ηε λνηθνθπξά είλαη ζεηηθή, ηφηε ηξαγνπδνχλ ηα θάιαληα γηα κεξηθά 

ιεπηά ηειεηψλνληαο κε ηελ επρή «Καη ηνπ Υξόλνπ. Υξόληα Πνιιά». Κχξηνο ζθνπφο 

απηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ είλαη ην θηινδώξεκα είηε ζε ρξήκαηα ζήκεξα είηε ζε πξντφληα 

παιαηφηεξα. ρεηηθή κε ηα θάιαληα είλαη ε παξαζθεπή κηαο θνπινχξαο ζηε Βέξνηα ε 

νπνία ιέγεηαη «θνιιίθη»  θαη ζηε ηάηηζηα «θνπιηαληίλα». Σα θάιαληα μεθηλνχλ κε 

έλαλ ραηξεηηζκφ, ζηε ζπλέρεηα αλαγγέιινπλ ηε κεγάιε ρξηζηηαληθή ενξηή πνπ 

έξρεηαη θαη θαηαιήγνπλ ζε επρέο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε θαζαξεχνπζα 

γιψζζα ζηελ νπνία ςάιινληαη, δείρλνληαο έηζη ηελ άκεζε θαηαγσγή ηνπο απφ ηνπο 

Βπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο Καιέλδεο ηνπ Ηαλνπαξίνπ πνπ 

γηνξηάδνληαλ κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα. 

Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ δηάθνξσλ παξαιιαγψλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε λα 

δηαθξηζνχλ ηα θάιαληα ζε εζληθά ή αζηηθά θαη ζε ηνπηθά ή παξαδνζηαθά θαηά 

πεξηνρή. ηα ρξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα έρνπλ θαηακεηξεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 

ηξηάληα παξαιιαγέο κφλν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ήκεξα εθηφο ησλ παξαπάλσ έρνπλ 

εηζαρζεί θαη δηάθνξα αγγινζαμσληθά ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα, κεξηθά εθ ησλ 

νπνίσλ έρνπλ θαη κεηαγισηηηζηεί ζηελ ειιεληθή ηα νπνία δπζηπρψο ηείλνπλ λα 

ππεξθαιχςνπλ ηα παξαδνζηαθά. Δπίζεο, ε εκέξα πνπ ςάιινληαη ηα θάιαληα ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο νλνκάδεηαη Κάιαληα, Κόιηληα, Κόιεληαο, Κόιηαληαο, εμαίξεζε 

απνηειεί ην λεζί ηεο  Μήινπ πνπ ςέιλνληαλ κφλν ηε παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο. 

Δδψ κε ηα θάιαληα δεηνχζαλ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή γηα θάπνην θνηλσληθφ ζθνπφ, 

ελψ έδηλαλ παξάιιεια ζπκβνπιέο ζηνπο άξρνληεο ή έθαλαλ  παξαηεξήζεηο κε 

ζθσπηηθφ ραξαθηήξα. Σέηνηεο είλαη θαη νη ζρεηηθέο «καληηλάδεο» ηεο Κξήηεο ή ηα 

«θνηζάθηα» ηεο Νάμνπ κε ζθσπηηθφ ραξαθηήξα πνπ ςάιινληαη σο «θάιαληα». 

Πνιιέο θνξέο φηαλ δελ ππήξρε ή ήηαλ επηειέο ην θηινδψξεκα ηα παηδηά ζπλέρηδαλ 

έμσ απφ ηελ νηθία λα ςάιινπλ θάιαληα ζθσπηηθά επαλαιακβαλφκελα: 

«Αθέληε κνπ ζηε θάπα ζνπ ρίιηεο ρηιηάδεο ςείξεο, 

άιιεο γελλνύλ, άιιεο θισζνύλ θη άιιεο απγά καδώλνπλ!» 

  Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο απαγφξεπαλ ή 

απέηξεπαλ απηφ ην έζηκν θαζψο ζεσξνχζαλ φηη θαηάγεηαη απφ ηηο γηνξηέο ησλ 

ξσκατθψλ Καιελδψλ πνπ είρε θαηαδηθάζεη ε Σ΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο ην 680 κ.Υ., 

κάιηζηα φζνη ζπκκεηείραλ ζ’ απηά νλνκάδνληαλ «Μελαγχξηεο». Κάιαληα ιέγνληαη 

ζήκεξα ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ησλ Φψησλ θαη 

είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε γηνξηή.  

 

Ι. Χξηζηνπγελληάηηθα έζηκα 

  ε φιεο ηηο γσληέο ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ πνιιέο παξαδφζεηο θαη έζηκα γηα ηα 

Υξηζηνχγελλα, απφ ηα πην γλσζηά είλαη ην Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ή ην 
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ζηνιηζκέλν θαξαβάθη, ηα θάιαληα πνπ είλαη δηαθνξεηηθά ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, ε γαινπνχια, ηα κεινκαθάξνλα, νη θνπξακπηέδεο, ηα Υξηζηφςσκα, ηα 

ρξσκαηηζηά κπαιφληα θαη νη επρεηήξηεο θάξηεο πην πξφζθαηα. 

α) Τν Χξηζηόμπιν θαη ην Πάληξεκα ηεο Φσηηάο 

  Σν Υξηζηόμπιν θαη ην Πάληξεκα ηεο Φσηηάο είλαη δχν, φρη θαη ηφζν γλσζηά, 

Υξηζηνπγελληάηηθα έζηκα πνπ ηα ζπλαληάκε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη 

θπξίσο ζηελ Μαθεδνλία.   

1) Τν Χξηζηόμπιν 

  Υξηζηφμπιν νλνκάδεηαη ην πξψην θνχηζνπξν πνπ ζα θαεί ζην ηδάθη ην βξάδπ ηεο 

παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σν πξσί ηεο παξακνλήο, θαζαξίδεηαη ην ηδάθη 

πξνζεθηηθά απφ ηηο ζηάρηεο θαη ηα ηπρφλ άθαπζηα μχια θαη θάξβνπλα. ε πνιιέο 

πεξηνρέο θαζαξίδεηαη αθφκα θαη ε θακηλάδα ηνπ ηδαθηνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

πνπ ζπλαληάκε ην έζηκν, ρξεζηκνπνηνχλ γηα Υξηζηφμπιν, νπνηνδήπνηε κεγάιν μχιν – 

θνχηζνπξν, έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο. ε νξηζκέλεο φκσο πξνηηκνχλ ην μχιν απηφ λα 

πξνέξρεηαη απφ δέληξν κε αγθάζηα γηα παξάδεηγκα  άγξηα αριαδηά. Σν βξάδπ ηεο 

παξακνλήο, θαη αθνχ έρεη ζπγθεληξσζεί φιε ε νηθνγέλεηα γχξσ απ’ ην ηδάθη, 

αλάβεηαη ην Υξηζηφμπιν. Απφ εθείλε ηελ ζηηγκή θαη έσο ηα Άγηα Θενθάλεηα ε θσηηά 

ζην ηδάθη δελ πξέπεη λα ζβήζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχεηαη φηη θξαηνχληαη έμσ 

απφ ην ζπίηη νη θαιηθάηδαξνη, πνπ εθείλεο ηηο κέξεο βξίζθνληαη πάλσ ζηελ γε. Γηα ηελ 

θσηηά πνπ πξνζθέξεη ην Υξηζηφμπιν ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ε ιατθή 

παξάδνζε ιέεη φηη δεζηαίλεη ην λενγέλλεην Υξηζηφ ζηελ Φάηλε. Ζ ζηάρηε πνπ 

δεκηνπξγείηε ζην ηδάθη απηέο  ηηο εκέξεο, απφ ηα Υξηζηνχγελλα έσο ηα Φψηα 

πηζηεχεηαη φηη δηψρλεη ην θαθφ θαη γη’ απηφ ζθνξπίδεηαη γχξσ απφ ην ζπίηη, ηνπο 

ζηάβινπο αιιά θαη ζηα ρσξάθηα. Σέινο  ην «Υξηζηφμπιν» ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ 

δίλνπλ  ην  φλνκα «Γσδεθακεξίηε» ή «θαξθάληδαιν».  

2) Πάληξεκα ηεο Φσηηάο 

Σν πάληξεκα ηεο θσηηάο είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ Υξηζηφμπινπ. Ζ δηαθνξά ηνπο 

έγθεηηαη ζην πιήζνο ησλ μχισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θσηηά πνπ αλάβεη ην 

βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζην ηδάθη. Δλψ ζην Υξηζηφμπιν έρνπκε 

έλα κεγάιν θνχηζνπξν, ζην πάληξεκα ηεο θσηηάο έρνπκε δχν ή ηξία. Σν πξψην 

ζπκβνιίδεη ην λνηθνθχξε θαη είλαη απφ δέληξν πνπ έρεη αξζεληθφ φλνκα γηα 

παξάδεηγκα ν πιάηαλνο. Σν δεχηεξν ζπκβνιίδεη ηε λνηθνθπξά θαη είλαη απφ δέληξν 

πνπ έρεη ζειπθφ φλνκα γηα παξάδεηγκα ε θεξαζηά. πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηξίην 

μχιν ζπκβνιίδεη ηνλ θνπκπάξν θαη είλαη απφ δέληξν αλεμαξηήηνπ νλνκαζίαο, 

δηαθνξεηηθνχ φκσο είδνπο απφ ηα δχν πξψηα. Ζ δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ην 

Υξηζηφμπιν. Σν πξσί ηεο παξακνλήο θαζαξίδεηαη ην ηδάθη επηκειψο θαη ην βξάδπ 

ηνπνζεηνχληαη «ζηαπξσκέλα» ηα μχια θαη αλάβεη ε θσηηά. ε θάπνηα κέξε πάλσ 

ζηελ θσηηά ρχλεηαη θξαζί θαη ιάδη ελψ ζε θάπνηα άιια ξίρλνπλ θπηά πνπ φηαλ 

πάξνπλ θσηηά θάλνπλ ζφξπβν. Ζ θσηηά θαη εδψ δηαηεξείηαη άζβεζηε σο ηα Άγηα 

Θενθάλεηα, κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ησλ θαιηθαηδάξσλ κέζα ζην ζπίηη 

απφ ηελ θακηλάδα ηνπ ηδαθηνχ. πσο θαη ζην Υξηζηφμπιν, έηζη θαη εδψ ε ζηάρηε 

ζεσξείηαη φηη δηψρλεη ην θαθφ θαη γη’ απηφ ζθνξπίδεηαη έμσ απφ ην ζπίηη, ζηνπο 

ζηάβινπο θαη ζηα ρσξάθηα.  

β) Τν Χξηζηόςσκν 

   Σν Υξηζηφςσκν είλαη έλα απφ ηα πην φκνξθα έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σν 

ζπλαληάκε ζε νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, κε αξθεηέο φκσο δηαθνξέο απφ πεξηνρή 

ζε πεξηνρή. ε φιεο ηνπ πάλησο ηηο παξαιιαγέο, εθηφο απφ απηήλ ηεο πάξηεο, 

πξφθεηηαη γηα έλα ζηξνγγπιφ ςσκί, θηηαγκέλν κε δηάθνξα πιηθά, πεξίηερλα 

δηαθνζκεκέλν. Οη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ Υξηζηφςσκνπ, μεθηλνχλ απφ ηα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ. ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 
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εθηφο απφ ηα βαζηθά πιηθά ελφο ςσκηνχ, δειαδή, αιεχξη, λεξφ, αιάηη θαη πξνδχκη, 

πξνζηίζεληαη ζηελ δχκε έλα ή ζπλδπαζκφο απφ ηα πιηθά: κέιη, θαλέια, ζνπζάκη, 

ξνδφλεξν, γιπθάληζν, θνπθνπλάξη, θαξπδφςηρα, ακπγδαιφςηρα, καζηίρα ή καριέπη. 

Πεξλψληαο ζηελ δηαθφζκεζε ζα βξνχκε Υξηζηφςσκα κε πνηθίιν ζηφιηζκα αλάινγα 

κε ηελ πεξηνρή. ρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζηνιηζκφ 

θαξχδηα θαη ακχγδαια κε ην θέιπθνο, ελψ ππάξρεη έλαο κεγάινο ζηαπξφο θηηαγκέλνο 

απφ δπκάξη πνπ ρσξίδεη ην Υξηζηφςσκν ζηα ηέζζεξα. Πέξα απηά ηα ζηνιίδηα 

θηηάρλνληαη κε δπκάξη δηάθνξα ζρέδηα επάλσ ζην Υξηζηφςσκν πνπ πνηθίινπλ απφ 

ηφπν ζε ηφπν. Αθφκα ζε θάπνηεο  πεξηνρέο ζπλαληάκε δηάθνξεο παξαιιαγέο αλάινγα 

κε ηελ θχξηα ελαζρφιεζε ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα παξάδεηγκα κηα νηθνγέλεηα πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ γεσξγία ζα έρεη ζην Υξηζηφςσκν ηεο παξαζηάζεηο απφ γεσξγηθέο 

εξγαζίεο θαη εξγαιεία, ελψ κηα νηθνγέλεηα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θηελνηξνθία ζα 

ζηνιίζεη ην Υξηζηφςσκν ηεο κε παξαζηάζεηο δψσλ, θαη άιια. 

  Οη δηαθνξέο φκσο δελ ζηακαηνχλ εδψ. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ αλά ηελ Διιάδα 

Υξηζηφςσκσλ, είλαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν απηά θφβνληαη θαη κνηξάδνληαη ζηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο. Βαζηθά, έρνπκε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε ην Υξηζηφςσκν 

θφβεηαη ζην δείπλν ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ελψ ζηελ δεχηεξε θφβεηαη 

ζην κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη αλήκεξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. ηηο πεξηνρέο πνπ ην 

Υξηζηφςσκν θαηαλαιψλεηαη ην βξάδπ ηεο παξακνλήο, ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ 

ελλέα λεζηίζηκα θαγεηά εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη απαξαίηεηα ληνικαδάθηα πνπ 

αλαπαξηζηνύλ ηνλ λενγέλλεην Υξηζηφ ηπιηγκέλν ζηα ζπάξγαλα. Δπίζεο, ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο κέζα ζην Υξηζηφςσκν ηνπνζεηείηαη έλα λφκηζκα πνπ θέξλεη ηχρε, φπσο 

πηζηεχεηαη, ζε φπνηνλ ην βξεη. Σέινο δηαθνξέο ζπλαληνχκε θαη ζηελ νλνκαζία ηνπ 

Υξηζηφςσκνπ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Έηζη, εθηφο απφ ηελ νλνκαζία Υξηζηόςσκν 

ζα ζπλαληήζνπκε θαη ηηο νλνκαζίεο : Σν ςσκί ηνπ Υξηζηνύ, ηαπξνςώκη, 

Υξηζηνθνπινύξα, Κνπινύξα, Βιάρεο ή ηαπξνί.  

   ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο παξαιιαγέο Υξηζηφςσκνπ αλήθεη απηή ηεο πάξηεο. 

Δθεί αληί γηα ην θιαζζηθφ ζηξνγγπιφ ζρήκα, νη λνηθνθπξέο πιάζνπλ ην Υξηζηφςσκν 

ηνπο ζε ζρήκα ηαπξνχ θαη ην δηαθνζκνχλ κε ακχγδαια θαη θαξχδηα. Μηα άιιε 

παξαιιαγή είλαη απηή ησλ αξαθαηζάλσλ, νη νπνίνη ηηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

έθηηαρλαλ αληί γηα έλα, δχν Υξηζηφςσκα. Σν έλα ήηαλ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην άιιν γηα 

ηα δψα ηνπο. Σν κελ πξψην ην δηαθνζκνχζαλ κε έλα κεγάιν ζηαπξφ θαη δηάθνξα 

θεληίδηα, ελψ ην δεχηεξν ην δηαθνζκνχζαλ κε παξαζηάζεηο απφ ηελ πνηκεληθή δσή.  

ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ην πξσί ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, κεηά ηελ 

Θεία Λεηηνπξγία, ν ηεξέαο πεξλάεη απφ ηα ζπίηηα ησλ πηζηψλ γηα λα επινγήζεη ην 

Υξηζηφςσκν. Σν έζηκν απηφ ιέγεηαη Ύςσκα ηνπ ςσκηνύ. Σν φλνκα ηνπ ην πήξε απφ 

ηελ δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα. Ο ηεξέαο ζεθψλεη ην Υξηζηφςσκν ςειά θαη 

θξαηψληαο ην κε ηα δπν ηνπ ρέξηα ςάιεη κηα επρή, ελψ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

αθνπκπνχλ ην Υξηζηφςσκν κε ην δεμηφ ηνπο ρέξη. Καηφπηλ ην ηνπνζεηεί πάλσ ζην 

θεθάιη ηνπ θαη αζθψληαο πίεζε ζηηο δχν άθξεο, ην Υξηζηφςσκν ρσξίδεηαη ζηα δχν 

θαη εμεηάδνληαη ηα δχν θνκκάηηα ηνπ πνπ θξαηάεη ν ηεξέαο ζηα ρέξηα. Αλ ην θνκκάηη 

ζην δεμηφ ρέξη είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ζην αξηζηεξφ, ηφηε ε ρξνληά ζα είλαη θαιή, 

ε νηθνγέλεηα ζα έρεη πνιιά αγαζά, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε ρξνληά ζα είλαη 

δχζθνιε. ηα ρσξηά ηεο Κνξηλζίαο, ην Υξηζηφςσκν θηηάρλεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ζηηαξέλην αιεχξη, ελψ ην θνύζθσκα ηνπ πξέπεη λα γίλεη κε πξνδχκη θαη φρη κε καγηά. 

Ζ λνηθνθπξά ην δπκψλεη ζε κηα άζπξε ιεθάλε θαη κφλν αθνχ έρεη πεη δηάθνξεο επρέο 

γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη έρεη θάλεη ην ζηαπξφ ηεο. πσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

αθνινπζεί ν ζηνιηζκφο, ζηνλ νπνίν ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα θαξχδηα θαη ηα 

ακχγδαια κε ην θέιπθνο ηνπο, ελψ νη παξαζηάζεηο πνπ ζηνιίδνπλ ην Υξηζηφςσκν 

είλαη παξκέλεο απφ ηελ εξγαζία ηνπ λνηθνθχξε ηνπ ζπηηηνχ. Σέινο, ζε θάπνηα ρσξηά 
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ηεο Κνξηλζίαο, ηνπνζεηνχλ κέζα ζην Υξηζηφςσκν έλα λφκηζκα ην νπνίν θέξλεη ηχρε 

ζην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα ην βξεη, φηαλ θνπνχλ θαη κνηξαζηνχλ ηα θνκκάηηα.  

ηα Δπηάλεζα, ζπλήζσο, ην Υξηζηφςσκν ηξψγεηαη ην βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ. Πξηλ ην θφςηκν ηνπ, αθνινπζείηαη κηα ηεξνηειεζηία πνπ δηαθέξεη 

απφ λεζί ζε λεζί αιιά αθφκα θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ηνπ ίδην λεζηνχ. ε γεληθέο 

γξακκέο ε ηεξνηειεζηία απηή απαηηεί λα αθνπκπήζνπλ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηαπηφρξνλα ην Υξηζηφςσκν θαη λα θαηεπζπλζνχλ απφ ην ηξαπέδη ζην ηδάθη. Δθεί ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο ν λνηθνθχξεο ξίρλεη ιάδη ή θξαζί ζηελ θσηηά πνπ θαίεη. Αλ ε θσηηά 

θνπληψζεη απηφ είλαη θαιό ζεκάδη γηα ηελ ρξνληά πνπ αθνινπζεί, ελψ αλ ρακειψζεη 

ή αθφκα ρεηξφηεξα αλ ζβήζεη, ε θσηηά, είλαη θαθό ζεκάδη. ηα Δπηάλεζα πάληα 

ηνπνζεηείηαη λφκηζκα ζε θάπνηεο πεξηνρέο κέζα ζην Υξηζηφςσκν φπσο θαη ζηελ 

Κνξηλζία. ηε Μηθξά Αζία ην Υξηζηφςσκν ηνπνζεηείηαη καδί κε θξνχηα ζην 

ηξαπέδη, ελψ ζην θέληξν ηνπ ζηεξεψλεηαη έλα θιαδί ειηάο απφ ην νπνίν θξέκνληαη 

πνξηνθάιηα, κήια θαη μεξά ζχθα. Σελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, πξηλ ην δείπλν, 

πηάλνπλ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ην ηξαπέδη, ην ζεθψλνπλ ςειά θαη ιέλε φινη 

καδί: Υξηζηόο γελλάηαη ραξά ζηνλ θόζκν, θεξάο ηξαπέδηα, Παλαγηάο ηξαπέδηα ηξεηο 

θνξέο.  

γ)Τν έζηκν ηνπ αλακκέλνπ πνπξλαξηνύ ζηελ Ήπεηξν 

 ηελ Ήπεηξν έρνπλ κηα σξαία ζπλήζεηα πνπ ηε βαζίδνπλ ζε κηα παιηά παξάδνζε. 

ηαλ γελλήζεθε ν Υξηζηφο θαη πήγαλ, ιέεη, νη βνζθνί λα πξνζθπλήζνπλ, ήηαλ λχρηα 

ζθνηεηλή. Βξήθαλ θάπνπ έλα μεξφ πνπξλάξη θη έθνςαλ ηα θιαδηά ηνπ. Πήξε ν 

θαζέλαο απφ έλα θιαδί ζην ρέξη, ηνπ έβαιε θσηηά θαη γέκηζε ην ζθνηεηλφ βνπλφ 

ραξνχκελεο θσηηέο θαη ηξημίκαηα θαη θξφηνπο. Απφ ηφηε, ινηπφλ, έρνπλ ηε ζπλήζεηα 

ζηα ρσξηά ηεο Άξηαο, φπνηνο πάεη ζην ζπίηη ηνπ γείηνλα, γηα λα πεη ηα ρξφληα πνιιά, 

θαζψο θαη φια ηα παηδηά ηα παληξεκέλα, πνπ ζα πάλε ζην παηξηθφ ηνπο, γηα λα 

θηιήζνπλ ην ρέξη ηνπ παηέξα θαη ηεο κάλαο ηνπο, λα θξαηνχλ έλα θιαξί πνπξλάξη, ή 

φ, ηη άιιν δεληξηθφ πνπ θαίεη ηξίδνληαο. ην δξφκν ην αλάβνπλ θαη ην πεγαίλνπλ έηζη 

αλακκέλν ζην παηξηθφ ηνπο ζπίηη θαη γεκίδνπλ ραξνχκελεο θσηηέο θαη θξφηνπο ηα 

ζθνηεηλά δξνκάθηα ηνπ ρσξηνχ. 

  Αθφκε θαη ζηα Γηάλλελα ην ίδην θάλνπλ. Μφλν πνπ εθεί δελ θξαηνχλ νιφθιεξν ην 

θιαξί ην πνπξλάξη αλακκέλν ζην ρέξη ηνπο αιιά θξαηνχλ ζηε ρνχθηα ηνπο κηα ρεξηά 

δαθλφθπιια θαη πνπξλαξφθπιια, πνπ ηα πεηνχλ ζην ηδάθη ηνπ ζπηηηνχ. Κη φηαλ ηα 

θχιια ηα μεξά πηάζνπλ θσηηά θη αξρίζνπλ λα ηξίδνπλ θαη λα πεηάλε ζπίζεο, εχρνληαη: 

Αξληά, θαηζίθηα, λύθεο θαη γακπξνύο! 

δ) Η Γνπξνπλνραξά  

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα ηεο Θεζζαιίαο είλαη ην ζθάμηκν 

ηνπ γνπξνπληνχ.  Πξηλ ην 1940, πνιιέο νηθνγέλεηεο έθαλαλ ηα πάληα γηα λα έρνπλ ηνλ 

κεγαιχηεξν ρνίξν, δίλνληαο ηνπ λα θάεη αιεζκέλν θαιακπφθη, πίηνπξν, δεζηφ λεξφ 

θαη αιάηη. Ήηαλ ε επνρή πνπ νη νηθνγέλεηεο εμέηξεθαλ ηα ρνηξηλά γηα ην θξέαο θαη ην 

ιίπνο ηνπο. ηαλ κάιηζηα ε νηθνγέλεηα είρε πνιιά κέιε, ην γνπξνχλη έπξεπε λα 

παρχλεη πνιχ, ψζηε ην ιίπνο ηνπ λα είλαη αξθεηφ. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ην ζθάμηκν ηνπ 

γνπξνπληνχ γηλφηαλ κε εμαηξεηηθή θξνληίδα, ελψ επαθνινπζνχζε γιέληη κέρξη ηα 

μεκεξψκαηα, γηα λα επαλαιεθζεί ε ίδηα δηαδηθαζία ηελ επφκελε θαη ηε κεζεπφκελε 

κέξα. Σξεηο-ηέζζεξηο ζπγγεληθέο νηθνγέλεηεο θαζφξηδαλ κε ηε ζεηξά πνηα κέξα ζα 

έζθαδε ε θάζε κηα ην γνπξνχλη ηεο. Γηα θάζε ζθαγή κεγάινπ γνπξνπληνχ 

απαηηνχληαλ 5-6 άλδξεο, εθηφο ησλ παηδηψλ, πνπ έθηαλαλ πνιιέο θνξέο ηα 20-25. 

Δπεηδή φκσο ε φιε εξγαζία είρε σο επαθφινπζν ην γιέληη θαη ηε ραξά, γη’ απηφ θαη ε 

εκέξα απηή θαζηεξψζεθε σο γνπξνπλνραξά ή γξνπλνπραξά. ηαλ κάιηζηα 

πξνζθαινχζαλ θάπνηνλ ηελ εκέξα απηή, δελ έιεγαλ έια λα ζθάμνπκε ην γνπξνύλη, 

αιιά έια, έρνπκε γνπξνπλνραξά.  
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  Σν ζθάμηκν ησλ γνπξνπληψλ δελ ζπλέπηπηε ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο θαηά πεξηθέξεηεο. 

ε άιιεο πεξηνρέο ηα έζθαδαλ 5-6 εκέξεο πξηλ απφ ηα Υξηζηνχγελλα θαη ζε άιιεο 

άξρηδαλ απφ ηελ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη κεηά, αλάινγα κε ηελ παξέα. 

Οη πεξηνρέο πνπ έζθαδαλ ηα γνπξνχληα κεηά ηα Υξηζηνχγελλα, ην έθαλαλ, επεηδή 

πξηλ λήζηεπαλ θαη ήζειαλ λα κεηαιάβνπλ, ρσξίο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε κπξσδηά 

ηνπ θξέαηνο. Δπίζεο, ήζειαλ λα δηαζθεδάζνπλ κε έλα θαιφ θαγνπφηη, θάηη πνπ ηνπο 

απαγφξεπε ε λεζηεία, ηελ νπνία ηεξνχζαλ. Σα πεξηζζφηεξα γνπξνχληα ζθάδνληαλ 

ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ, εκέξα ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Γη’ απηφ θαη ε γηνξηή απηή 

νλνκαδφηαλ γξνπλνζηέθαλνο ή γνπξνπλνζηέθαλνο. Τπάξρνπλ φκσο θαη κηθξέο 

πεξηνρέο πνπ ηα έζθαδαλ έλα κήλα ή θαη πεξηζζφηεξν, κεηά ηα Υξηζηνχγελλα.  

Ζ εξγαζία ήηαλ ζθιεξή θαη ν ζθαγέαο έπξεπε λα είλαη θαιφο ηερλίηεο. Σν γδάξζηκν 

ηνπ δψνπ απαηηνχζε ρέξη δπλαηφ θαη ηερληθφ γηα λα κελ θάλεη ηξχπεο, δεδνκέλνπ φηη 

ην δέξκα απηφ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη έθαλαλ ηα ιεγφκελα γνπξνπλνηζάξνπρα, πνπ 

ηα θνξνχζαλ φιν ην ρξφλν, πξνπαληφο ζηα ρσξάθηα. Μεηά ην γδάξζηκν, ηελ πξψηε 

εξγαζία, άξρηδε ην θφςηκν ηνπ ιίπνπο (παζηνχ) θαη έπεηηα αθνινπζνχζε ην θφςηκν 

ηνπ θξέαηνο ζε κηθξά ηεκάρηα. Σν θξέαο ην αιάηηδαλ θαη ην έβαδαλ ζε πηζάξηα γηα λα 

ην έρνπλ ζαλ έλα απφ ηα θχξηα θαγεηά ηνπο ηηο παγσκέλεο λχρηεο ηνπ ρεηκψλα. 

Παιηφηεξα, πξηλ απφ ην 1920, ην θξέαο απηφ ην ηνπνζεηνχζαλ ζην ίδην ην δέξκα ηνπ 

γνπξνπληνχ. Αθνχ ηειείσλαλ φιεο ηηο δνπιεηέο, θαηαπηάλνληαλ χζηεξα κε ην γέκηζκα 

ησλ ινπθάληθσλ, γηα ηα νπνία έδεηρλαλ ηδηαίηεξε επηκέιεηα. Έθνβαλ θαηαξρήλ θξέαο 

θνκκαηάθηα κε ςαιίδηα ή καραίξηα, πνπ ην έπαηξλαλ απφ ηα πιεπξά θαη ην θηιέην. 

Με απηή ηε δνπιεηά αζρνινχληαλ θπξίσο αγφξηα θαη θνξίηζηα 10-15 ρξνλψλ. Απηφ 

ην θνκκέλν θξέαο ην έξηρλαλ ζηε ζπλέρεηα  λα βξάζεη ζε κηθξφ θαδαλάθη (ζχβξαζκα) 

καδί κε θνκκέλα πξάζα θαη δηάθνξα κπαραξηθά, ηα νπνία έθαλαλ ηα ινπθάληθα λα 

επσδηάδνπλ. πγρξφλσο, ε λνηθνθπξά εηνίκαδε δηάθνξα πινχζηα θαγεηά, πίηεο θαη 

καγεηξεκέλν θξέαο δχν-ηξηψλ εηδψλ, γηα λα πεξηπνηεζεί φινπο ηνπο θαιεζκέλνπο ηεο 

γνπξνλνραξάο. Σν ζηξψζηκν ηνπ ηξαπεδηνχ δελ αξγνχζε θαη ηα πηάηα κε ηα θαγεηά 

αθνινπζνχζαλ ην έλα ην άιιν. Μεηά ην θαγεηφ, ζπλέρηδαλ κε θξαζί θαη  ηξαγνχδηα, 

πξνπαληφο  θιέθηηθα αιιά θαη κε ρνξφ. Σελ επφκελε κέξα είραλ πάιη γνπξλνραξά 

ζην ζπίηη θάπνηνπ άιινπ απφ ηελ παξέα απηή ηε θνξά. Έηζη, ε γηνξηή δηαξθνχζε 

κέξεο θαη νη άλζξσπνη γιεληνχζαλ κε ηελ ςπρή ηνπο. Απηέο ηηο κέξεο, αλ πεξλνχζε 

θαλείο απφ θάπνην ρσξηφ ην βξάδπ, ζα άθνπγε ηνπιάρηζηνλ ζε 30-40 ζπίηηα ηα 

ηξαγνχδηα θαη ηηο θσλέο ηεο γνπξνπλνραξάο. Ζ γνπξνπλνραξά θξάηεζε, κε φιε ηελ 

αίγιε ηεο, κέρξη ην 1940. πλερίζηεθε βέβαηα θαη αξγφηεξα, κέρξη ην 1955, αιιά ηα 

κεγάια γεγνλφηα, Καηνρή θαη εκθχιηνο πφιεκνο, αλέθνςαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη 

αλέηξεςαλ κηα παξαδνζηαθή ζπλήζεηα πνπ θξάηεζε πνιινχο αηψλεο.  

 Σν ιίπνο, ην ιεγφκελν παζηφ, ην έθνβαλ κηθξά θνκκαηάθηα θαη ην έιησλαλ κέζα ζε 

θαδάλη, πνπ έβξαδε θάησ απφ κεγάιε θσηηά. Γηα λα ιηψζεη ην παζηφ, ε λνηθνθπξά 

πάζρηδε πξαγκαηηθά, επί 2-3 εκέξεο, αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ. Ζ θσηηά έπξεπε 

λα θαίεη κε έληαζε ρσξίο λα ειαηηψλεηαη θαζφινπ, ψζηε ην ιηψζηκν λα γίλεηαη 

θαλνληθά γηα θάζε θαδάλη. Αθνχ άδεηαδε ην ξεπζηφ ιίπνο ζην δνρείν, έκελαλ ηα 

ππνιείκκαηα, κηθξά ηεκάρηα πνπ φρη κφλν δελ ηα πεηνχζαλ, αιιά απνηεινχζαλ ηνπο 

θαιχηεξνπο κεδέδεο γηα φινπο. Απηά ηα ξνδνθνθθηληζκέλα θνκκαηάθηα, ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθά θαη γεπζηηθά γηα πνιινχο, ήηαλ νη ηζηγαξίδεο. Σν γνπξνπλίζην θξέαο 

γηλφηαλ καγεηξεπηφ αιιά ν θαιχηεξνο κεδέο ηνπ ήηαλ ν ζνπθιηκάο ζηε ζξάθα κε 

κπφιηθε ξίγαλε θαη ε ηεγαληά, κηθξά θνκκάηηα ρνηξηλνχ ζην ηεγάλη κε θνθθηλνπίπεξν 

θαη ξίγαλε. Σν ιησκέλν ιίπνο ην έβαδαλ ζε δνρεία ιαδηνχ ή πεηξειαίνπ θαη αθνχ 

πάγσλε, δηαηεξνχληαλ ζρεδφλ φιν ην ρξφλν. Οη θάηνηθνη ηεο Θεζζαιίαο ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ φιν ην ρξφλν θαη ζε φια ζρεδφλ ηα θαγεηά. Τπήξραλ κάιηζηα 

πεξηπηψζεηο πνπ πνιινί δελ ην αληηθαζηζηνχζαλ κε ηίπνηα. Αθφκα θαη ην θαινθαίξη 
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ζηα θαγεηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιίπνο, γηαηί ην ζεσξνχζαλ δηθή ηνπο παξαγσγή 

θαη επνκέλσο θζελφ, ζε αληίζεζε κε ην ιάδη πνπ ην αγφξαδαλ κηζή ή κηα νθά γηα λα 

πεξάζνπλ έλα θαη δπν κήλεο.  

ε) Τν ηάηζκα ηεο βξύζεο 

Σα κεζάλπρηα ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ γίλεηαη ην ιεγφκελν ηάηζκα ηεο 

βξχζεο. Οη θνπέιεο, ηα ραξάκαηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, αιινχ ηελ παξακνλή ηεο 

Πξσηνρξνληάο, πεγαίλνπλ ζηελ πην θνληηλή βξχζε γηα λα θιέςνπλ ην άθξαλην λεξφ. 

Σν ιέλε άθξαλην, δειαδή ακίιεην, γηαηί δε βγάδνπλ ιέμε ζ’ φιε ηε δηαδξνκή. 

Αιείθνπλ ηηο βξχζεο ηνπ ρσξηνχ κε βνχηπξν θαη κέιη, κε ηελ επρή φπσο ηξέρεη ην 

λεξφ λα ηξέρεη θαη ε πξνθνπή ζην ζπίηη ηνλ θαηλνχξγην ρξφλν θαη φπσο γιπθφ είλαη 

ην κέιη, έηζη γιπθηά λα είλαη θαη ε δσή ηνπο. Γηα λα έρνπλ θαιή ζνδεηά, φηαλ θηάλνπλ 

εθεί, ηαΐδνπλ ηε βξχζε κε δηάθνξεο ιηρνπδηέο, φπσο βνχηπξν, ςσκί, ηπξί, φζπξηα ή 

θιαδί ειηάο. Έιεγαλ κάιηζηα πσο φπνηα ζα πήγαηλε πξψηε ζηε βξχζε, απηή ζα ήηαλ 

θαη ε πην ηπρεξή νιφθιεξν ην ρξφλν. Έπεηηα ξίρλνπλ ζηε ζηάκλα έλα βαηφθπιιν θαη 

ηξία ραιίθηα, θιέβνπλ λεξφ θαη γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο πάιη ακίιεηεο κέρξη λα 

πηνχλε φινη απφ ην άθξαλην λεξφ. Με ην ίδην λεξφ ξαληίδνπλ θαη ηηο ηέζζεξηο γσλίεο 

ηνπ ζπηηηνχ, ελψ ζθνξπνχλ ζην ζπίηη ηα ηξία ραιίθηα. 
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                             30 -11-2010                                                          
Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ                                            ( Δλόηεηα 2

ε
  ) 

ΙΙ. Χξηζηνπγελληάηηθεο παξαδόζεηο 

α) Οη θαιηθάηδαξνη 

β) Τα κσκν(γ)έξα ή νη κσκό(γ)εξνη 

γ) Οη θσηηέο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 

δ) Τα βόηαλα θαη ε ρξηζηνπγελληάηηθε παξάδνζε 

1.Τν ιηβάλη 

2. Σκύξλα  

3. Γελδξνιίβαλν 

 

                                                                    ******* 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                             30 -11-2010                                                          
Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ                                            ( Δλόηεηα 2

ε
  ) 

ΙΙ. Χξηζηνπγελληάηηθεο παξαδόζεηο 

α) Οη θαιηθάηδαξνη 

 

   Ζ πην δεκνθηιήο θαηεγνξία πιαζκάησλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο είλαη αλακθίβνια νη 

θαιηθάηδαξνη. Ζ θαληαζία ηνπ ιανχ ζρεηηθά κε ην πψο είλαη απηά ηα φληα, 

πξαγκαηηθά νξγηάδεη. Οη πην κεηξηνπαζείο, ζέινπλ ηνπο θαιηθάηδαξνπο λα έρνπλ 

αλζξψπηλν ζθαξί, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη άζρεκνη, καχξνη θαη ςεινί. Καηά 

άιινπο νη θαιηθάηδαξνη είλαη καιιηαξνί, κε θφθθηλα κάηηα θαη πφδηα ηξάγνπ. Πνιινί 

πηζηεχνπλ φηη νη θαιηθάηδαξνη έρνπλ έλα πφδη, θακπνχξα ή νπξά. ζν φκσο θη αλ 

δηαθσλνχλ γηα ην πψο κνηάδεη έλαο θαιηθάηδαξνο, φινη ζπκθσλνχλ ζε έλα πξάγκα: 

Οη θαιηθάηδαξνη είλαη θαθά όληα, πνπ πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο θαη εκθαλίδνληαη πάλσ 

ζηελ γε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ, δειαδή, ηηο κέξεο κεηαμχ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ησλ Αγίσλ Θενθαλείσλ. Ζ παξάδνζε ηεο χπαξμεο θαη ησλ 

πξάμεσλ ησλ θαιηθαηδάξσλ θαίλεηαη λα έρεη ηηο πεγέο ηεο ζην Βπδάληην. Σα ρξφληα 

εθείλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ, θάπνηνη άλζξσπνη καζθαξεχνληαλ, 

γιεληνχζαλ θαη «πείξαδαλ» κε φπνην ηξφπν κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ ηνπο 

ππφινηπνπο. Έκπαηλαλ ζηα ζπίηηα θαη πξνθαινχζαλ δεκηέο ή απαηηνχζαλ λα ηνπο 

δνζεί θαγεηφ θαη γιπθά. Έηζη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ «γελλήζεθαλ» νη 

θαιηθάηδαξνη θαη εληάρζεθαλ ζηελ ιατθή παξάδνζε. Καζψο ε παξάδνζε απηή 

ξίδσλε, άξρηζαλ λα δίλνληαη θαη δηάθνξα νλφκαηα ζηνπο θαιηθαηδάξνπο φπσο: 

θαιηνληδήδεο, θαιιηζπνύξδνη, θαξθαιάηδαξνη, θαξθαληδόινη, θαςηνύξεδεο, 

θνινβειόλεδεο, ιπθνθάληδαξνη, κλεκνξάηνη, παγαλνί, παξσξίηεο, πιαλεηάξνη, 

ζηθηώηεο, ηζηιηθξσηά, θαη άιια.  

Δθηφο απφ ην Γσδεθαήκεξν, φιεο ηηο ππφινηπεο κέξεο ηνπ ρξφλνπ νη θαιηθάηδαξνη 

δνπλ ζηα έγθαηα ηεο γεο, φπνπ δελ θάζνληαη, βέβαηα, ήζπρνη. Αλάινγα κε ην ηαιέλην 

ηνπ, ν θαζέλαο απφ απηνχο πξνζπαζεί λα ζπλεηζθέξεη ζην «Μεγάιν Έξγν ησλ 

Καιηθαηδάξσλ», πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην θφςηκν ηνπ δέληξνπ πνπ ζηεξίδεη ηελ γε. 

Έηζη άιινο κε ηζεθνχξη, άιινο κε πξηφλη θαη άιινο κε ηα δφληηα ή ηα λχρηα ηνπ θφβεη 

ηνλ θνξκφ ηνπ δέληξνπ απηνχ. Σελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ην δέληξν έρεη 

ζρεδφλ θνπεί αιιά, γηα θαιή ηχρε ησλ αλζξψπσλ, έρεη θηάζεη ε ψξα πνπ νη 

θαιηθάηδαξνη αθήλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα λα αλέβνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη λα 

θάλνπλ ηηο ζθαληαιηέο ηνπο. Σηο δψδεθα εκέξεο πνπ απνπζηάδνπλ ν θνξκφο ηνπ 
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δέληξνπ μαλακεγαιψλεη θαη αθέξαην πηα ηνλ βξίζθνπλ κεηά ηα Άγηα Θενθάλεηα πνπ 

επηζηξέθνπλ πάιη ζηα βάζε ηεο γεο. Έηζη μεθηλά άιινο έλαο θχθινο «θνςίκαηνο» 

κέρξη ηα επφκελα Υξηζηνχγελλα. Σελ παξακνλή, ινηπφλ, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

εγθαηαιείπνπλ ηηο «μπινπξγηθέο» ηνπο εξγαζίεο θαη θαηά ρηιηάδεο μερχλνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο. Βγαίλνπλ απφ ζπήιαηα, ξσγκέο ηνπ εδάθνπο, πεγάδηα, αθφκα θαη 

απφ κπξκεγθφηξππεο αθνχ νξηζκέλνη απφ απηνχο είλαη πην κηθξνί θαη απφ 

κπξκήγθηα. Δπεηδή, φκσο, θνβνχληαη ην θσο ηνπ ήιηνπ, θξχβνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο θαη θάλνπλ ηηο ζθαληαιηέο ηνπο κφλν φηαλ πέζεη ην ζθνηάδη. Μφιηο, 

ινηπφλ, λπρηψζεη εκθαλίδνληαη ζηνπο δξφκνπο θαη αιίκνλν ζε φπνηνλ πέζεη ζηα ρέξηα 

ηνπο. Αλεβαίλνπλ ζηελ πιάηε ηνπ, ηνλ πεηξάδνπλ θαη ρνξεχνπλ γχξσ ηνπ 

εκπνδίδνληαο ηνλ λα γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ. Αιιά δελ ζηακαηνχλ εθεί. Πξνζπαζνχλ 

λα ηξππψζνπλ κέζα ζηα ζπίηηα θαη λα θάλνπλ δεκηέο, λα καγαξίζνπλ ηα θαγεηά θαη 

λα πεηξάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο.  

  Απηά θαη άιια πνιιά θάλνπλ νη θαιηθάηδαξνη, αιιά θαη νη άλζξσπνη δελ κέλνπλ κε 

ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα. Έρνπλ αλαθαιχςεη αξθεηνχο ηξφπνπο άκπλαο πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο απνθχγνπλ. Σν πξψην πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο  γηα ηνπο θαιηθάηδαξνπο 

είλαη φηη θνβνχληαη ηε θσηηά. Γηα ην ιφγν απηφ ζε νξηζκέλα ρσξηά αλάβνπλ ζηηο 

πιαηείεο κεγάιεο θσηηέο θαη γχξσ απφ απηέο ηξαγνπδνχλ θαη θάλνπλ θαζαξία, 

δηψρλνληαο έηζη ηνπο θνινβειφλεδεο. ε ζπίηηα πνπ έρνπλ ηδάθη, φιν ην 

Γσδεθαήκεξν θαίεη ζ’ απηφ θσηηά. Έηζη δελ κπνξνχλ λα κπνπλ κέζα  απφ ηελ 

αγαπεκέλε ηνπο είζνδν πνπ είλαη ε θακηλάδα ηνπ ηδαθηνχ. Αλ θάπνηνο είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα θπθινθνξήζεη εθηφο ζπηηηνχ ην βξάδπ απηέο ηηο κέξεο θαιφλ είλαη 

λα έρεη καδί ηνπ έλαλ αλακκέλν δαπιφ. ε θάπνηεο πεξηνρέο πξνθεηκέλνπ θαη πάιη λα 

απνθχγνπλ ηνπο θαιηθάηδαξνπο ξίρλνπλ ζην ηδάθη έλα παιηφ παπνχηζη απφ δέξκα  ή 

αιάηη. Ζ νζκή ηνπ θακέλνπ δέξκαηνο θαζψο θαη ν ήρνο πνπ πξνθαιεί ην αιάηη φηαλ 

πέθηεη ζηελ θσηηά έρνπλ απνηξεπηηθέο ηδηφηεηεο. 

  ηνλ «πφιεκν» ελαληίσλ ησλ θαιηθαηδάξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ε θαθέο ηνπο 

επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά. Οη θαιηθάηδαξνη γλσξίδνπλ λα κεηξάλε κέρξη ην δχν. Έηζη 

ηνπνζεηψληαο έλα θφζθηλν ζηελ εμψπνξηά ζαο, θαη κε δεδνκέλε ηελ απαξάκηιιε 

πεξηέξγεηα θαη βιαθεία ηνπο, ζα αξρίζνπλ λα κεηξάλε ηηο ηξχπεο ηνπ. Απηφ ζα ηνπο 

θαζπζηεξήζεη κέρξη λα αλαηείιεη ν ήιηνο θαη ηφηε ζα πάλε λα θξπθηνχλ αθήλνληαο 

ήζπρνπο ηνπο αλζξψπνπο. Σελ ίδηα εθαξκνγή θαη απνηειέζκαηα κε ην θφζθηλν έρεη 

θαη κηα πιεμνχδα ιηλάξη. Ο θαξθαληδφιεο πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ηηο ίλεο ηνπ 

ιηλαξηνχ. Έλα αθφκα φπιν ελαληίνλ ησλ θαιηθαηδάξσλ, είλαη ην ιηβάλη. Θπκηαηίδνπλ 

ην ζπίηη θάζε απφγεπκα θαη αθήλνπλ ην ζπκηαηήξη λα ιηβαλίδεη δίπια ζην ηδάθη. 

Δπίζεο ην θαησζάγνλν ή ην παλσζάγνλν ηνπ γνπξνπληνχ πηζηεχεηαη φηη είλαη 

απνηξεπηηθφ θξεκαζκέλν ζηελ θακηλάδα ηνπ ηδαθηνχ. Σέινο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο αληί λα δηψρλνπλ ηνπο θαιηθάηδαξνπο ηνπο παίξλνπλ κε ην θαιφ, ξίρλνληαο 

ζηα θεξακίδηα ηνπ ζπηηηνχ γιπθά.  

β) Τα κσκν(γ)έξα ή νη κσκό(γ)εξνη 

Σα κσκν(γ)έξα ή νη κσκφ(γ)εξνη ησλ Διιήλσλ ηνπ πφληνπ είλαη δξψκελα, εζηκηθέο 

παξαζηάζεηο ησλ αγξνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δσδεθαεκέξνπ (Υξηζηνχγελλα - 

πξσηνρξνληά - Θενθάλεηα). Έρνπλ επεηεξηαθφ ραξαθηήξα, ξίδεο αξρατθέο θαη αξθεηά 

βπδαληηλά θαηάινηπα. Με ηνλ θαηξφ εμειίρζεθαλ  ζε ιατθφ παξαδνζηαθφ ζέαηξν ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν εζλνγξαθηθφ θαη δξακαηνινγηθφ ελδηαθέξνλ θαζψο  

απνηεινχλ ηνλ πξνπνκπφ ηνπ εξαζηηερληθνχ ζεάηξνπ ησλ πνληίσλ.  

Ζ ζηελή, νξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηνπ ρνξνχ κε ην εζηκηθφ δξψκελν 

πξνδίδεη ην καγηθνζξεζθεπηηθφ, νκνηνπαζεηηθφ καγηθφ ραξαθηήξα ηνπ γηαηί νη 

κσκφγεξνη πηζηεχεηαη φηη έρνπλ πξσηφγνλε, αγξνηνπνηκεληθή πξνέιεπζε θαη 

πξνρξηζηηαληθή θαηαγσγή, αιιά θαη νδεγεί γεληθά ζηελ ππφζεζε φηη νη πνληηαθνί 
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ρνξνί, ή ηνπιάρηζηνλ κεξηθνί απφ απηνχο, έρνπλ ηειεηνπξγηθή καγηθνζξεζθεπηηθή 

αξρή, φπσο άιισζηε θαη νη πεξηζζφηεξνη παιηνί ρνξνί άιισλ ιαψλ. Έηζη, θαη’ 

επέθηαζε ζεσξείηαη φηη ν ίδηνο ν ρνξφο γεληθφηεξα σο παγαληζηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν θαη θαηάινηπν ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, πνπ αξρηθά, ζαλ 

κηκεηηθή καγηθή φξρεζε, εμππεξεηνχζε βηνηηθέο θαη καγηθνζξεζθεπηηθέο αλάγθεο 

ηνπ πξσηφγνλνπ αλζξψπνπ, απνθνιιήζεθε θαηνπηλά απφ ηε καγεία θαη ηε ζξεζθεία, 

αλεμαξηεηνπνηήζεθε, εμειίρζεθε ζε εζηκηθφ πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν θαη θαηέιεμε ζε κηα 

δηαζθεδαζηηθή θαιιηηερληθή έθθξαζε. ηνπο κσκφγεξνπο εηδηθά ν ρνξφο, καδί κε ηε 

κνπζηθή, ην ηξαγνχδη θαη ηηο επηθσλήζεηο, πξνθαιεί ηελ εληχπσζε ππνηππψδνπο 

ρνξηθνχ ηξαγσδίαο ή θσκσδίαο, πξάγκα πνπ δίλεη κηαλ ηδέα ηνπ πψο ζα πξέπεη λα 

ήηαλ ε πξνζεζπηζηηθή κνξθή ησλ αηηηθψλ δξακάησλ.  

Οη κσκφγεξνη είλαη ζηελφηεξα δεκέλνη, απφ φ, ηη νη αξραίνη ρνξεπηέο ηνπ θιαζηθνχ 

δξάκαηνο, κε ηα παξηζηαλφκελα γηαηί είλαη  ηαπηφρξνλα θαη ππνθξηηέο κε ξφιν, ηε 

κηα ζηηγκή, θαη ρνξεπηέο ηελ άιιε θη αληίζηξνθα. Μ’ άιια ιφγηα, ηα ίδηα 

κεηακθηεζκέλα πξφζσπα άιινηε παίδνπλ ζέαηξν θη άιινηε ρνξεχνπλ ζαλ ρνξεπηέο 

ηνλ θνηλφ ρνξφ, θάπνηε κάιηζηα καδί θαη κε ηνπο ζεαηέο. Με ρνξφ ινηπφλ αξρίδνπλ 

γεληθά ηελ παξάζηαζή ηνπο νη κσκφγεξνη, ζ’ φιεο ζρεδφλ ηηο πελήληα ηφζεο 

παξαιιαγέο πνπ έρνπκε, θαη κε ρνξφ ηειεηψλνπλ. Κάπνηε ν ρνξφο θξαηάεη ζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ή ην δξψκελν παίδεηαη ρνξεπηηθά. Με ρνξφ θαη κνπζηθή 

εθδειψλνπλ ηε ιχπε ηνπο γηα ην ζάλαην, ζε λεφηεξεο παξαιιαγέο, γηα ηελ αξξψζηηα 

ηνπ θεληξηθνχ πξνζψπνπ, θαη κε ρνξφ θαη κνπζηθή θαλεξψλνπλ ηε ραξά ηνπο γηα ηελ 

αλάζηαζε ηνπ, θαζψο θαη γηα ην γάκν ηνπ, ζε άιιεο παξαιιαγέο, κε ηε λχθε.  

χκθσλα κε νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, νη κσκφγεξνη ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ αλάινγσλ 

γηνξηψλ, πνπ γίλνληαλ ζηα βπδαληηλά ρξφληα. Ζ νλνκαζία ηνπο άιισζηε (κψκνο = 

ινηδνξία, θνξντδία) βεβαηψλεη θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ αξραία επνρή θαη ην 

αληίζηνηρν εζηκηθφ ζέαηξν ησλ αξραίσλ. Ζ παγαληζηηθή παξάδνζε ησλ ρνξεπηηθψλ 

δξψκελσλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ ηειεηνπξγηθψλ, καγηθνζξεζθεπηηθψλ ρνξψλ πέξαζε 

αιψβεηε - ίζσο - κέζα απφ ην ρξηζηηαληθφ Βπδάληην, κέζα απφ ηελ ηζιακηθή 

ηνπξθνθξαηία, θαη έθηαζε σο ηηο κέξεο καο ζαλ εζηκηθή εθδήισζε, αιιά θαη ζαλ 

ςπραγσγηθή εθηφλσζε θαη θαιιηηερληθή έθθξαζε, θη αο θπλεγήζεθε απφ πνιινχο 

παξάγνληεο θαη απφ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Καη πξψηα ζηε βπδαληηλή θαη ζηελ 

ξσκατθή επνρή, απφ ηνπο παηέξεο ηεο εθθιεζίαο, νη νπνίνη είραλ θεξχμεη ηνλ πφιεκν 

θαηά ηνπ ζεάηξνπ, φπνπ νη κίκνη θαη νη νξρεζηέο ρφξεπαλ θνξντδεχνληαο ηνπο 

ρξηζηηαλνχο θαη ηα κπζηήξηα ηνπο, φπνπ αθνχγνληαλ εθείλα ηα δηαβνιηθά εξσηηθά 

ηξαγνχδηα, πνπ ηαξάδνπλ ηνπο επζεβείο νξζφδνμνπο.  

Ζ ιέμε κσκφ(γ)εξνο είλαη πηζαλφ λα πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ηεο ιέμεο γέξνο κε 

ηηο αξραίεο κψκνο (ςφγνο, κνκθή) ή κίκνο, κηα πνπ θαη νη δχν πξνζηδηάδνπλ ζηηο 

ζθσπηηθέο θαη κηκεηηθέο παξαζηάζεηο ηνπο θαη ζπκίδνπλ ηνπο αξραίνπο κίκνπο. Οη 

ζίαζνη ησλ κσκφ(γ)εξσλ, νη ππνδπφκελνη δειαδή ηνπο δηάθνξνπο ραξαθηήξεο ήηαλ 

ζπλήζσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο, αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαλ απαξαίηεηα 

θαη έλαο ιπξάξεο. πγθξνηνχληαλ πξνζεθηηθά θαη γηλφηαλ εηδηθή πξνεηνηκαζία γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο παξάζηαζεο. ηα ρσξηά ηελ εκέξα, ζηνπο κεγάινπο νληάδεο ή έμσ 

ζηα δψκαηα ησλ ζπηηηψλ θαη ζηηο πφιεηο, ηε λχρηα, ζε πιαηείεο ή ζηαπξνδξφκηα, 

ζηελφηαλ ε παξάζηαζε κε απηνζρέδηεο θηλήζεηο, θξάζεηο θαη δηάινγνπο κε έληνλν ην 

ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο, ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηνπ ρνξνχ.  

Σα κέιε ηνπ ζηάζνπ ήηαλ πάληα καζθνθνξεκέλα θαη ληπκέλα κε ξνχρα πνπ ηαίξηαδαλ 

ζην ξφιν ηνπο. ηηο παξαιιαγέο ησλ ππνζέζεσλ ησλ κσκφ(γ)εξσλ πνπ μεπεξλνχλ ηηο 

πελήληα, θαζψο ην έζηκν ήηαλ απισκέλν ζε φιν ηνλ Πφλην θαη ην Καξο, θχξηα 

πξφζσπα-ραξαθηήξεο ήηαλ: ν κσκφγεξνο, ν αινγάο, ε λχθε θαη ν γακπξφο, ν 

δίθσινλ, ν δάβνινλ, ν θαδήο, ν θηδίξεο, o ληεξβίζεο, ν κνπρηάξεο, ν γηαηξφο θ.ά. 
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ηηο ππνζέζεηο ησλ παξαζηάζεσλ, ε ιηπνζπκία, ηξαπκαηηζκφο ζαλάζηκνο ή θαη 

ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζε ή ε ζεξαπεία ηνπ βαξηά πιεγσκέλνπ είλαη θχξηα ζηνηρεία 

πνπ απνθαιχπηνπλ ηνλ επεηεξηαθφ ραξαθηήξα ηνπο. ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ  

αηψλα φκσο ν ζθνπφο ησλ παξαζηάζεσλ θαίλεηαη λα είλαη πηα θπξίσο ςπραγσγηθφο. 

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ εηδηθνχ απηνχ ζεάηξνπ πνίθηιιε αλάινγα κε ηνλ ηφπν. Σν 

πεξηερφκελν ησλ ππνζέζεσλ ησλ κσκφ(γ)εξσλ, θαηά θαλφλα, είλαη θσκηθφ. Ζ 

θσκσδία φκσο απηή παίξλεη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο θαη 

ζαηηξίδεη ηε δηαθζνξά θαη ηελ απηαξρηθφηεηα ησλ Σνχξθσλ, ηελ ηπξαλληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε βάξνο ησλ απιψλ, ησλ θησρψλ αλζξψπσλ θαη ησλ ξαγηάδσλ. 

Οη αλαθνξέο, εθηφο απφ έλαλ θσκηθφ ζηφρν, είραλ πάληνηε ζπγθεθξηκέλεο αηρκέο θαη 

απνζθνπνχζαλ εθηφο απφ ηε δηαθσκψδεζε λα δείμνπλ θαη φηη ην θαθψο θείκελν 

κπνξνχζε λα ζηειηηεπηεί 

γ) Οη θσηηέο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ 

ηε ηάηηζηα ηεο Κνδάλεο αλάβνπλ νη θιαδαξηέο, γηα λα δεζηάλνπλ ηνλ λενγέλλεην 

Υξηζηφ. Μφιηο νη θιαδαξηέο θανχλ, κηθξνί θαη κεγάινη ληπκέλνη κε παξαδνζηαθέο 

θνξεζηέο ρνξεχνπλ θαη ηξαγνπδνχλ γχξσ απφ ηε κεγάιε θσηηά, πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ζηελ πιαηεία ηεο πφιεο. ην Πνιχπεηξν Κηιθίο θαη ηελ Πέιια νη 

θάηνηθνη αλάβνπλ θσηηέο, ηξαγνπδνχλ, αιιά θαη ρνξεχνπλ, αλαβηψλνληαο έζηκα πνπ 

πεξλνχλ απφ γεληά ζε γεληά. χκθσλα κε ην έζηκν, νη θάηνηθνη ηνπ Κηιθίο 

πξνεηδνπνηνχλ γηα ηε ζθαγή ησλ λεπίσλ απφ ηνλ Ζξψδε, φηαλ απηφο έςαρλε λα βξεη 

ην Υξηζηφ. Ακέζσο κεηά αλάβνπλ θσηηέο γηα λα δεζηάλνπλ ηνπο βνζθνχο, πνπ 

πεξίκελαλ ηε Γέλλεζε ηνπ Θείνπ βξέθνπο. ηε ζπλέρεηα ςάινπλ παξαδνζηαθά 

θάιαληα ζηνλ δξφκν θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, φπνπ ηνπο 

πεξηκέλεη κηα κεγάιε θσηηά. Απφ ηε θσηηά απηή ηα παηδηά ζα πάξνπλ ην πξσί ηεο 

επφκελεο εκέξαο ηηο ζηάρηεο θαη ζα αλάςνπλ ηηο ζφκπεο ζηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ 

δ) Τα βόηαλα θαη ε ρξηζηνπγελληάηηθε παξάδνζε 

  Σα βφηαλα ζπλδένληαη κε πνιινχο ηξφπνπο κε ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε παξάδνζε. 

Μεξηθά απ’ απηά ηα γλσξίδνπκε απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ, 

φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηε βίβιν, ηα ζκύξλα θαη ην ιηβάλη  γηα παξάδεηγκα 

πξνζθέξζεθαλ απφ ηνπο κάγνπο ζην Θείν βξέθνο. Άιια βφηαλα πνπ ζπλδένληαη 

ζπκβνιηθά κε ηα Υξηζηνχγελλα είλαη ην θαζθόκειν ζχκβνιν ηεο αζαλαζίαο θαη ηεο 

νηθηαθήο επηπρίαο, ε ιεβάληα ζχκβνιν ηεο αγλφηεηαο θαη ηεο αξεηήο, ην ζθνπιόρνξην 

(καξκαξάθη) ζχκβνιν ηεο θαιήο πγείαο, ην απήγαλν θαηάιιειν γηα ηε ράξε αιιά θαη 

γηα ηνλ μνξθηζκφ ηνπ θαθνχ, ην ζπκάξη γηα ηε γελλαηφηεηα. Δπίζεο, ε βαιζακίλε πνπ 

ιέγεηαη θαη θχιιν ηεο βίβινπ είλαη ζπλδεκέλε κε ηα Υξηζηνχγελλα. κσο ην πην 

γλσζηφ ίζσο ζήκεξα βφηαλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα Υξηζηνχγελλα είλαη ην 

δεληξνιίβαλν,φινη, βέβαηα, γλσξίδνπλ πσο   νη ηξεηο κάγνη πξφζθεξαλ ζην Υξηζηφ, 

φηαλ ηνλ βξήθαλ, ρξπζό, ιηβάλη θαη ζκύξλα. Σν ιηβάλη θαη ε ζκχξλα ζε αληίζεζε κε 

ην ρξπζφ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα κέηαιια είλαη ξεηζίληα, δειαδή απνμεξακέλα 

εθρπιίζκαηα δέληξσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δέληξα ηα νπνία είλαη ελδεκηθά θπηά ηεο 

αλαηνιηθήο Αθξηθήο (νκαιίαο) θαη ηεο λφηηαο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ (Οκάλ). 

1.Τν ιηβάλη 

  Σν ιηβάλη ήηαλ έλα απφ ηα δψξα ησλ κάγσλ ζχκθσλα κε ην θαηά Μαηζαίνλ 

Δπαγγέιην. Ζ παξάδνζε ιέεη φηη ην ιηβάλη δσξίζηεθε απφ ηνλ Βαιηάζαξ, ην καχξν 

βαζηιηά ηεο Αηζηνπίαο ή ηνπ αβά, εθπιεξψλνληαο έηζη ηελ πξνθεηεία ηνπ πξνθήηε 

Ζζαΐα πσο ρξπζφο θαη ιηβάλη ζα πξνζθεξζνχλ απφ ηνπο επγελείο πξνο ηηκή ηνπ 

Οπξάληνπ Βαζηιέα. Σν ιηβάλη ήηαλ ην αγλφηεξν ζπκίακα. ηαλ θαηγφηαλ έβγαδε έλαλ 

άζπξν θαπλφ ν νπνίνο ζπκβφιηδε ηηο πξνζεπρέο θαη ηηο επραξηζηίεο ησλ πηζηψλ πνπ 

αλέβαηλαλ ζηνπο νπξαλνχο. Δπεηδή νη αξραίνη ζπρλά έθαηγαλ ιηβάλη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ, απηφ ην δψξν ζπκβνιίδεη ηε ζπζία θαη ηε ζετθή 
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ππφζηαζε ηνπ Υξηζηνχ. Δίλαη επίζεο ζχκβνιν ηνπ ηεξνχ νλφκαηνο ηνπ Θενχ. Σν 

ιηβάλη είλαη ξεηζίλη κε γιπθφ άξσκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην δέληξν Boswellia ην 

νπνίν ηελ επνρή ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ θχηξσλε ζηελ Αξαβία, ηελ Ηλδία θαη ηελ 

Αηζηνπία. Σν φλνκα απηνχ ηνπ ξεηζηληνχ είλαη ζηα Διιεληθά ιίβαλνο (ιηβάλη), ζηα 

ιαηηληθά olibanum θαη ζηα αξαβηθά luban. Σν εκπφξην ηνπ ιηβαληνχ γλψξηζε άλζηζε 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Σελ επνρή ηεο γέλλεζεο ηνπ 

Υξηζηνχ ην ιηβάλη ήηαλ ηφζν πνιχηηκν φζν ηα θνζκήκαηα θαη ηα πνιχηηκα κέηαιια. 

2. Σκύξλα  

Ζ ζκχξλα (κχξν) ήηαλ έλα αθφκε απφ ηα δψξα ησλ κάγσλ. Ο ζξχινο ιέεη φηη ν 

Γθάζπαξ έθεξε ην δψξν ηεο ζκχξλαο απφ ηελ Δπξψπε ή ηελ Σαξζφ ηεο Κηιηθίαο θαη 

ην απφζεζε κπξνζηά ζην Θείν βξέθνο. Δμ αηηίαο ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ πνπ είρε ε 

ζκχξλα ζαλ θάξκαθν, ην δψξν παξηζηάλεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε ηνπ Υξηζηνχ, 

ηνλ Τπνθέξνληα Λπηξσηή, ηνλ Μεγάιν Θεξαπεπηή, θαη ηα Πάζε. Ζ ζκχξλα είλαη έλα 

αξσκαηηθφ ξεηζίλη πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ραξαθηέο ηεο θινχδαο ελφο κηθξνχ δέληξνπ 

ηεο εξήκνπ πνπ ιέγεηαη επηζηεκνληθά Commiphora Myrrha ή Balsamodendron 

Myrrha. Οη ραξαθηέο ζπκίδνπλ ηηο πιεγέο ηνπ Υξηζηνχ απφ ηνπο Ρσκαίνπο 

ζηξαηηψηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαχξσζεο. Ζ ζκχξλα ήηαλ ηδηαίηεξα πνιχηηκε 

θαηά ηνπο βηβιηθνχο ρξφλνπο θαη εηζαγφηαλ απφ ηελ Ηλδία θαη ηελ Αξαβία.  

3. Γελδξνιίβαλν 

Σν δελδξνιίβαλν (Rosmarinus officinalis) είλαη έλαο κηθξφο πνιπεηήο αεηζαιήο 

ζάκλνο πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο κέληαο (Laminaceae). Σα θχιια ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα αξσκαηίδνπλ ηα θαγεηά. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπζηεκαηηθά απφ ην 500 π.Υ. ηελ αξραία Διιάδα ήηαλ αλαγλσξηζκέλν ζαλ βφηαλν 

πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα βειηηψλεη ην κπαιφ θαη ηε κλήκε. Γηάθνξνη ζξχινη 

ζπλδένπλ ην δελδξνιίβαλν κε ηα Υξηζηνχγελλα θαη φινη ηνπο πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ηελ Μαξία ηε κεηέξα ηνπ Ηεζνχ θαη ην έλδπκα πνπ άπισζε πάλσ απφ έλα θπηφ 

δελδξνιίβαλνπ. Μηα εθδνρή ιέεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπγήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Ηεζνχ πξνο ηελ Αίγππην ε Παλαγία άπισζε ηα ξνχρα ηνπ κσξνχ ζε έλα δηπιαλφ 

ζάκλν πνπ ήηαλ ζάκλνο δελδξνιίβαλνπ. Σφηε ηα άζπξα ινπινχδηα ηνπ θπηνχ έγηλαλ 

κπιε γηα λα ηηκήζνπλ ην Θείν Βξέθνο. Μηα παξαιιαγή απηνχ ηνπ ζξχινπ ιέεη πσο 

ήηαλ ν καλδχαο ηεο Παλαγίαο πνπ απιψζεθε ζην δελδξνιίβαλν νπνίνο είρε κπιε 

ρξψκα. Σν κπιε ρξψκα παξαδνζηαθά ζπλδέεηαη κε ηελ Παλαγία θαη ε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε ζέιεη ηα κπιε ινπινχδηα λα αλαθέξνληαη ζε Δθείλε. Μηα άιιε παξαιιαγή 

ζην ίδην ζέκα ιέεη φηη ηελ ψξα πνπ ηα ξνχρα ηνπ Θείνπ Βξέθνπο ήηαλ απισκέλα ζην 

ζάκλν, απηφο άξρηζε λα εθπέκπεη κηα γιπθηά επσδηά. Απηή ήηαλ ε αληακνηβή ηνπ γηα 

ηελ ππεξεζία πνπ πξφζθεξε ζην Θείν Βξέθνο. Ίζσο, απηφ ην δηαθξηηηθφ άξσκα λα 

είλαη ν ιφγνο πνπ ην δελδξνιίβαλν απέθηεζε ηε θήκε ηνπ ζχκβνινπ ηεο ζχκεζεο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ζε θεδείεο θαη ζηε δηαθφζκεζε ηάθσλ γηα λα ζπκίδεη φηη δελ 

μερληνχληαη νη εθιηπφληεο. Υξεζηκνπνηήζεθε αθφκα θαη ζε γάκνπο γηα λα ζπκίδεη 

ζηνπο λεφλπκθνπο λα κελ μερλνχλ ηνπο φξθνπο ηνπο. Έηζη ζπκβνιίδεη αθφκα, ηε 

θηιία θαη ηελ πίζηε ζηηο ζρέζεηο 
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Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                               (07-12-2010)     

Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ                                              ( Δλόηεηα 3
ε
  ) 

Ι. Ο κήλαο Ιαλνπάξηνο  

Γεληθά:   

 

ΙΙ. Πξσηνρξνληά 

1. Η πξσηνρξνληά ζήκεξα 

2. Ο Άγηνο Βαζίιεο 

     α) Άγηνο Νηθόιανο θαη Άγηνο Βαζίιεο (Santa Claus) 

     β) Μύζνο θαη ηζηνξία γύξσ από ηνλ Άγην Βαζίιε 

     γ) Ο Ατ Βαζίιεο ησλ Διιήλσλ  

3. Ήζε θαη έζηκα ηεο Πξσηνρξνληάο 

     α) Βαζηιόπηηα  

         1. Καηαγσγή ηεο βαζηιόπηηαο 

         2. Τν θόςηκν ηεο βαζηιόπηηαο   

         3. Παξαζθεπή ηεο βαζηιόπηηαο: 

     β) Σνύξβα ( Θξάθε/ Μαθεδνλία) 

     γ) Τν ξόδη θαη ε θξεκκύδα 

          1) Τν ξόδη 

           2) Η Κξεκκύδα 

     δ) Καηαρύζκαηα/ πξνζθνξέο 

  

                                                                ******* 

 

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο                               (07-12-2010)     

Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ                                              ( Δλόηεηα 3
ε
  ) 

Ο κήλαο Ιαλνπάξηνο  

Γεληθά:   

  Ο Ηαλνπάξηνο νθείιεη ην φλνκα ηνπ ζην δηπινπξφζσπν ζεφ ησλ Ρσκαίσλ Ηαλφ ηνλ 

πξψην βαζηιηά ηνπ Λαηίνπ, ε ιαηξεία ηνπ νπνίνπ γίλνληαλ κε γηνξηέο θαη δηάθνξεο 

άιιεο ηειεηέο, ζηηο νπνίεο ππήξρε παιιατθή ζπκκεηνρή. Σνπνζεηεκέλν ζηηο πχιεο 

ηεο Ρψκεο ην άγαικα ηνπ, θνίηαδε κε ην έλα ηνπ πξφζσπν ηελ έμνδν θαη κε ην άιιν 

ηελ είζνδν ηεο πφιεο αληίθξηδε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηφζν ην παξφλ φζν θαη ην 

παξειζφλ. ην ρέξη ηνπ θξαηνχζε έλα θιεηδί, κε ην νπνίν άλνηγε ηηο πχιεο ηεο Ρψκεο 

αιιά θαη ηνλ θαηλνχξγην ρξφλν.  

Οη αξραίνη Έιιελεο νλφκαδαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ: 

Γακειίσλα γηαηί εηδηθά ζηελ αξραία Αζήλα απηφλ ην κήλα γίλνληαλ νη πεξηζζφηεξνη 

γάκνη, Δξκαίν ηνλ νλφκαδαλ ζην Άξγνο. Γηα  ηνλ πξψην κήλα ηνπ ρξφλνπ ν ειιεληθφο 

ιαφο  ρξεζηκνπνηεί ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο πέξαλ ηεο νλνκαζίαο Ηαλνπάξηνο θαη ηα 

νλφκαηα Γελάξεο, Γαηνκήλαο, Γειαζηόο, Καιεληάξεο ή Καιαληάξεο, Κιαδεπηήο, 

Μεγαινκελάο, Πξσηάξεο, Σξαλόο, Μεζνρείκσλαο. Παξεηπκνινγψληαο εμάιινπ ην 

Γελάξε απφ ην ξήκα γελλψ, ν ιαφο απαληά ζην εξψηεκα, γηαηί ην Γελάξε ηνλ ιέλε 

Γελάξε; - Γηαηί γελλά ε κέξα η’ αξληά. Γηα λα θαηαλνεζνχλ πάλησο θάπνηεο απφ ηηο 

παξαπάλσ πξνζσλπκίεο ηνπ Ηαλνπαξίνπ αξθεί λα πξνζηξέμεη θαλείο ζην πεξηερφκελν 

θαη ηε ζεκαζία ησλ παξαθάησ  παξνηκηψλ:  

-Να  ‘κνπλ ην Μάε γάηδαξνο/ ηνλ Αύγνπζην θξηάξη/  

όιν ην ρξόλν θόθνξαο/ θαη γάηνο ην Γελάξε! (Γαηνκήλαο) 

-Γελάξε κήλα θιάδεπε/ θαη κε ξσηάο θεγγάξη (Κιαδεπηήο) 
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 Μεηαμχ ησλ ενξηψλ πνπ έρνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ππάξρνπλ αξθεηέο 

πνπ ζεσξνχληαη απνκεηλάξηα ησλ ενξηψλ ηνπ ζενχ Ηαλνχ ησλ Ρσκαίσλ ην ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε πνιιά  έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεκεξηλέο πξσηνρξνληάηηθεο 

γηνξηέο, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο  φπσο ηα Ρνγθαηζάξηα, ηα 

Αλαθαησζάξηα, ηα Μπακπαιηνχξηα, νη Μπνπξαλήδεο θαη άιια. Πξφθεηηαη γηα έζηκα 

απνθιεηζηηθά αγξνηηθψλ θπξίσο θηελνηξνθηθψλ πιεζπζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

ζεκαληηθφηεξο γηνξηέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ πέξαλ  ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ησλ Φψησλ 

είλαη: ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ (17 Ηαλνπαξίνπ), ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ( 18 

Ηαλνπαξίνπ), ηνπ Αγίνπ Δπζπκίνπ ( 20 Ηαλνπαξίνπ) θαη ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ - 

Μεγάινπ Βαζηιείνπ, Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ θαη Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ ( 30 

Ηαλνπαξίνπ). 

ΙΙ. Πξσηνρξνληά 

1. Η πξσηνρξνληά ζήκεξα 

    Ζ πεξίνδνο ησλ γηνξηψλ ζπλερίδεηαη κε ηελ παξακνλή ηνπ Νένπ έηνπο θαη ηελ 

Πξσηνρξνληά, φπνπ ε αηκφζθαηξα ζην ειιεληθφ ζπίηη είλαη ίδηα κε απηή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ κφλν. Σελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο πνιιέο νηθνγέλεηεο, φπσο 

θαη ζε πνιιέο δπηηθέο ρψξεο, ζα γηνξηάζνπλ ζην ζπίηη κε θίινπο θαη ζπγγελείο θαη 

αξγφηεξα ζα παίμνπλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ελψ άιινη ζα πξνηηκήζνπλ ηα ηπρεξά 

παηγλίδηα. ε κεγάιεο πφιεηο πνιινί ζα πεξάζνπλ ην βξάδπ κε ξεβεγηφλ ζε 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θαη κεγάιεο πίζηεο κε δσληαλή κνπζηθή, ελψ ε λενιαία ζε 

κνπζηθά κπάξ θαη πάξηη. Σελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο ηα παηδηά ζα 

ηξαγνπδήζνπλ ηα πξσηνρξνληάηηθα θάιαληα «Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά, ςειή κνπ 

δελδξνιηβαληά». ’ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη γηα ηνπο Έιιελεο, ν 

Άγηνο Βαζίιεο ή ν Άγηνο Βαζίιεηνο Καηζαξείαο, απφ ζξεζθεπηηθή άπνςε, δελ είλαη ν 

ίδηνο κε ηνλ δπηηθφ Αη Βαζίιε πνπ κέλεη ζηνλ Βφξεην Πφιν θαη έρεη νλφκαηα, φπσο 

Santa Claus ή Father Christmas ζηα Αγγιηθά, ζηε Γεξκαλία είλαη ν Άγηνο Νηθφιανο 

Weihnachtsmann, ζηε Γαιιία ν Παπα Ννει θαη ζηελ Ηηαιία ν Μπακπν Ναηάιε. ε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, ηα ζηνηρεία είλαη ηα ίδηα: ν Αη Βαζίιεο ληπκέλνο κε 

θφθθηλα ξνχρα θαη  καθξηά ιεπθή γελεηάδα πνπ θέξλεη δψξα ζηα παηδηά.  

   Σελ παξακνλή ηνπ Νένπ έηνπο ε ςπραγσγία ζην ζπίηη επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα 

ηπρεξά θαη ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη πηζαλφλ ε πξνθαηάιεςε 

γηα ην Γνχξη, πνπ ζεκαίλεη φηη αλ θεξδίζεηο εθείλν ην βξάδπ ην λέν έηνο ζα θέξεη 

ηχρε. ηηο 12 αθξηβψο ηα θψηα ζβήλνπλ γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα, ελψ ππξνηερλήκαηα 

θσηίδνπλ ην ρεηκσληάηηθν νπξαλφ. ζνη έρνπλ ηε ηχρε λα κέλνπλ θνληά ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά, ε αηκφζθαηξα είλαη καγεπηηθή, φηαλ αθνχο, αθξηβψο κε ηελ αιιαγή ηνπ 

ρξφλνπ, ηηο ζθπξίρηξεο θαη ζεηξήλεο απφ φια ηα πινία επηβαηηθά θαη θνξηεγά, απφ 

ηνλ Πεηξαηά κέρξη ην Κεξαηζίλη θαη ην Πέξακα λα ερνχλ φιεο καδί ζε έλα 

γηνξηαζηηθφ παλδαηκφλην, ελψ ν νπξαλφο ηεο Αζήλαο ιάκπεη απφ ηα πνιχρξσκα 

ππξνηερλήκαηα. Παξαδνζηαθά, κφιηο κπεη ην λέν έηνο θάπνηνο απφ ην ζπίηη, ζπλήζσο 

ν γεξαηφηεξνο, ζα ζπάζεη έλα ξφδη γηα θαιή ηχρε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θνπεί ε 

Βαζηιφπηηα, πνπ θαηά ην έζηκν έρεη κέζα ηελ παξαδνζηαθή ιίξα ηελ νπνία  φπνηνο ηε 

βξεη ζα έρεη γνχξη φιν ην ρξφλν.    

2. Ο Άγηνο Βαζίιεο 

α) Άγηνο Νηθόιανο θαη Άγηνο Βαζίιεο (Santa Claus) 

  ηε δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο ν Άγηνο Νηθφιανο ιέγεηαη Santa Claus, ε γηνξηή ηνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα Υξηζηνχγελλα θαη κε ηελ αληαιιαγή ησλ δψξσλ πνπ γίλεηαη 

παξαδνζηαθά απηή ηε κέξα. Ζ κνξθή ηνπ, ε νπνία δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ κνξθή, σο αζθεηηθνχ κνλαρνχ θαη αξρηεξέα ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ, είλαη ελφο επηξαθνχο άληξα κε άζπξα καιιηά, άζπξε γελεηάδα 

θαη θφθθηλα κάγνπια, ν νπνίνο θνξάεη θφθθηλα ξνχρα, θφθθηλν ζθνχθν, καχξα 
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δεξκάηηλα παπνχηζηα θαη δψλε. Ζ εηθφλα απηή πξνήιζε ηνλ 19
ν
  αηψλα απφ ηνλ 

επηιεγφκελν παηέξα ηνπ ακεξηθάληθνπ Καξηνχλ Thomas Nast, έγηλε δεκνθηιήο ζηηο 

Ζ.Π.Α θαη ηνλ Καλαδά θαη κεηεμειίρζεθε θαη εκπινπηίζηεθε ζηαδηαθά κε πιήζνο 

παγαληζηηθψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ηε βηνκεραλία ηεο Σειεφξαζεο, ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο Μνπζηθήο. ηε κεηεμέιημε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ελ 

ιφγσ θηγνχξαο εληάζζνληαη δηάθνξεο ηζηνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο ππεξέηεο ηνπ Αη 

Βαζίιε πνπ είλαη μσηηθά, ηνπο 8 κε 9 ηπηάκελνπο  ηαξάλδνπο πνπ ζέξλνπλ ην 

έιθεζξν ηνπ, κε πεξηζζφηεξν γλσζηφ ηνλ  ηξαγνπδηζκέλν Ρνχληνιθ, ην ζπίηη ηνπ ζε 

ρσξηφ ηνπ Βνξείνπ Πφινπ ή θάπνπ ζηε  Φηλιαλδία, αθφκε ηε ζχδπγν ηνπ. ηελ 

Διιάδα ε κνξθή ηνπ Santa Claus ηαπηίδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, ζηελ 

νπζία, φκσο, ν ζπκβνιηζκφο ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Άγην Νηθφιαν, ελψ πεξηέρεη 

ζηνηρεία απφ παγαληζηηθέο, πξνρξηζηηαληθέο δνμαζίεο γηα ηνλ «παηέξα ηνπ ρηνληνύ». 

β) Μύζνο θαη ηζηνξία γύξσ από ηνλ Άγην Βαζίιε 

  Σελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 379 κ.Υ. πέζαλε ζηελ Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο, ζε 

ειηθία κφιηο 49 ρξφλσλ, ν Μέγαο Βαζίιεηνο. Οη ζχγρξνλνη ηνπ, ελψ δνχζε αθφκε, 

ηνλ νλφκαζαλ «Μέγα», ηφζν γηα ηελ πίζηε, ηε ζνθία θαη ηε ζσθξνζχλε ηνπ, φζν θαη 

γηα ηε θηιαλζξσπία θαη ηε γελλαηνδσξία ηνπ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ σο 

Μεηξνπνιίηεο Καηζάξεηαο, εθηφο απφ ηε δξηκεία κάρε ηνπ ελαληίνλ ηνπ αξεηαληζκνχ 

κε ιφγνπο θαη ζπγγξάκκαηα, κεξίκλεζε λα ρηηζηνχλ παληνχ λνζνθνκεία, 

θησρνθνκεία, νξθαλνηξνθεία θαη γεξνθνκεία θαη θξφληηδε πάληα φζνπο είραλ ηελ 

αλάγθε ηνπ. Καηαγφηαλ απφ πινχζηα νηθνγέλεηα, πέζαλε, φκσο πάκθησρνο, έρνληαο 

ζπαηαιήζεη φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ πνηκλίνπ ηνπ. Ζ εθθιεζία ηνλ 

αλαθήξπμε Άγην θαη Μέγα θαη θαζηέξσζε ηε γηνξηή ηνπ ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, 

ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ θαη καδί ηε δεκηνπξγία ηνπ ζξχινπ ηνπ Ατ Βαζίιε ησλ Διιήλσλ.  

   Ο ρξηζηνπγελληάηηθνο Ατ-Βαζίιεο απνηειεί ζήκεξα κηα δηεζλή ιανγξαθηθή κνξθή, 

ε νπνία κνηξάδεη δψξα ζε παηδηά θαη ελειίθνπο, πνπ ππήξμαλ «θαινί» θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δίλαη θπξίαξρν πξφζσπν ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Πξσηνρξνληάο. Ζ 

γλσζηή κνξθή κε ηελ θφθθηλε ζηνιή, ηε ιεπθή γελεηάδα, πάληα ρακνγειαζηφο, κε ην 

ζάθν ηνπ γεκάην δψξα, πάλσ ζε έιθεζξν πνπ ην ζέξλνπλ δσεξά ειάθηα ή ηάξαλδνη 

απνηειεί ζήκεξα ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηνλ πιένλ αγαπεκέλν ήξσα ησλ παηδηψλ ηηο 

εκέξεο ησλ ενξηψλ, αθφκε θαη ζε ρψξεο κε ρξηζηηαληθέο. Ξεθηλά θάζε ρξφλν απφ 

θάπνηα άγλσζηε ρψξα ηνπ Βνξξά γηα λα ραξίζεη δψξα θαη ραξά ζ’ φια ηα παηδηά ηεο 

γεο. Ζ παξάδνζε απηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε γηνξηή ηνπ Υεηκεξηλνχ Ζιηνζηάζηνπ, 

πνπ γηφξηαδαλ, απφ ηελ πξντζηνξηθή αθφκε επνρή, φινη ζρεδφλ νη ιανί ηεο Βφξεηαο 

θαη Γπηηθήο Δπξψπεο. Σε κέξα εθείλε νη άξρνληεο θάζε ηφπνπ ζπλήζηδαλ λα 

γηνξηάδνπλ καδί κε ηνπο ππεθφνπο ηνπο ζηνπο δξφκνπο, πξνζθέξνληαο δψξα ζηα 

κηθξά παηδηά, θπηεχνληαο θαη ζηνιίδνληαο αεηζαιή δέλδξα θαη θηηάρλνληαο ζηεθάληα 

απφ ηα θισλάξηα ηνπο, ζχκβνιν αηψληαο δσήο. Οη αξραίνη Ρσκαίνη ζηηο 25 

Γεθεκβξίνπ γηφξηαδαλ ηα Μπξνπκάιηα (ε ιέμε ππνδειψλεη ηε κηθξφηεξε εκέξα ηνπ 

ρξφλνπ, dies brevissima > brevma > bruma). ε απηά ηηκνχζαλ ηελ «εκέξα ηεο 

γελλήζεσο ηνπ αήηηεηνπ Ήιηνπ» (dies natalis invicti Solis), αθνχ ν Ήιηνο απφ ηηο 

εκέξεο εθείλεο έπαπε λα ρακειψλεη ηελ ηξνρηά ηνπ θαη άξρηδε λα επαλέξρεηαη ςειά 

ζηνλ νπξαλφ ζξηακβεπηήο, γηα λα μαλαθέξεη ηε δέζηε θαη ηε δσή ζηελ παγσκέλε 

θχζε. Κάπνηνπο αηψλεο αξγφηεξα (επηζήκσο απφ ηνλ 6
ν
  κ.Υ. αηψλα) ν ρξηζηηαληζκφο 

πηνζέηεζε ηελ εκεξνκελία αιιάδνληαο ην ηηκψκελν πξφζσπν ζηνλ «Ήιην ηεο 

Γηθαηνζύλεο», θαηά ην ηξνπάξην ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ. ηηο 

παξαδφζεηο φισλ ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο ππάξρεη παληνχ θάπνην κπζηθφ πξφζσπν -

λεξάηδα, μσηηθφ ή ζεφο- πνπ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέξα ηνπ ρξφλνπ θαη γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν κνηξάδεη δψξα ζηα κηθξά παηδηά. Σέηνηνο είλαη ν θαινθάγαζνο 

γίγαληαο Γθαξγθάλ ζηελ παξάδνζε ησλ Κειηψλ, πνπ θνπβαινχζε πάληα έλα ηεξάζηην 
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θαιάζη γεκάην δψξα, ε Λα Μπεθάλα ζηελ Ηηαιία, πνπ κνίξαδε δψξα ζηα παηδηά θαη 

απνθάιππηε ζηηο λέεο θαη ζηνπο λένπο κπζηηθά ζρεηηθά κε ην κειινληηθφ ηνπο γάκν, 

ζαλ ηηκσξία πνπ ακέιεζε λα αθνινπζήζεη ηνπο ηξεηο κάγνπο θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο 

ζην λενγέλλεην Υξηζηφ, αιιά θαη ε γξηά Μπακπνύζθα ζηε ξσζηθή παξάδνζε, πνπ 

θαηαδηθάζηεθε λα ηξηγπξλάεη ηελ εκέξα ησλ Θενθαλείσλ θαη λα κνηξάδεη δψξα ζηα 

παηδηά, επεηδή έδσζε ιάζνο θαηεπζχλζεηο γηα ην δξφκν πξνο ηε Βεζιεέκ. 

   ηελ επξσπατθή δχζε ην πξφζσπν ηνπ θνξέα δψξσλ έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ ηζηνξία 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, αξρηεπίζθνπνπ Μχξσλ, πνπ θεκηδφηαλ γηα ηε γελλαηνδσξία 

ηνπ. Σα δηθά ηνπ έξγα ελέπλεπζαλ κεηά ην Μεζαίσλα ηε δεκηνπξγία ηεο κπζηθήο 

κνξθήο ηνπ Sinterklaas, πνπ ηηκάηαη ζηελ Οιιαλδία, ζην Βέιγην θαη ζηε Γεξκαλία. 

Σν 12
ν
 αηψλα Γαιιίδεο θαιφγξηεο κνίξαδαλ δψξα ζηε κλήκε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, 

ηελ εκέξα ηεο επεηείνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ (6 Γεθεκβξίνπ). Απηή ζεσξείηαη ε απαξρή 

ηνπ εζίκνπ ζηε δπηηθή θνπιηνχξα. Σελ ίδηα επνρή γίλεηαη ν ζπγθεξαζκφο ηνπ Αγίνπ 

κε ηε πιεζσξηθή ζθαλδηλαβηθή ζεφηεηα Οληίλ, πνπ δηέζεηε πινχζηα γελεηάδα θαη 

πεηνχζε θαβάια ζε νθηάπνδν άινγν. Σν φλνκα Santa Claus είλαη κηα παξάθξαζε ηνπ 

νιιαλδηθνχ νλφκαηνο Sinterklaas, πνπ κεηέθεξαλ θαη εδξαίσζαλ ζην Νέν Κφζκν, 

ζην Νέν Άκζηεξληακ (ζήκεξα Νέα Τφξθε) νη Οιιαλδνί κεηαλάζηεο. Σν Γεθέκβξην 

ηνπ 1773 θαη μαλά ην 1774, εθεκεξίδα ηεο Νέαο Τφξθεο αλαθέξεη φηη νκάδεο 

νιιαλδηθψλ νηθνγελεηψλ ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα ηηκήζνπλ ηελ επέηεην ηνπ ζαλάηνπ 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν 1804 ν John Pintard, κέινο ηεο New York Historical Society, 

ζηελ εηήζηα ζπγθέληξσζε ηνπ ζπιιφγνπ, κνίξαζε μπινγξαθίεο κε ηε κνξθή ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν θφλην ηεο εηθφλαο πεξηιάκβαλε νηθείεο εηθφλεο ηνπ αγίνπ θαη 

θάιηζεο γεκάηεο παηρλίδηα θαη θξνχηα, θξεκαζκέλεο πάλσ απφ έλα ηδάθη. Σν 1809 ν 

Washington Irving βνήζεζε λα αλεβεί ε δεκνηηθφηεηα ηνπ Sinterklaas, φηαλ ζην 

βηβιίν ηνπ The History of New York αλέθεξε ηνλ Άγην Νηθφιαν ζαλ πξνζηάηε άγην 

ηεο Νέαο Τφξθεο. Σν 1822 ν Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο Κιέκελη Μνπξ έγξαςε ην 

πνίεκα «The Night Before Christmas». Σν πνίεκα απηφ δεκνζηεχζεθε ηελ 23
ε
 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1823 ζηελ εθεκεξίδα «Sentinel». γηα ηηο ηξεηο θφξεο ηνπ. Δθεί 

ππάξρεη ε πξψηε πεξηγξαθή ηνπ Santa Claus θαη ηεο δξάζεο ηνπ ζηε ζεκεξηλή 

παγθφζκηα εθδνρή. Ζ ηζηνξία απηή εηθνλνγξαθήζεθε απφ ηνλ παηέξα ηνπ 

ρηνπκνξηζηηθνχ ακεξηθαληθνχ ζρεδίνπ Σφκαο Νάζη, γεξκαληθήο θαηαγσγήο, πνπ 

δαλείζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζηνηρεία απφ ηελ γεξκαληθή ιατθή παξάδνζε ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, αιιά θαη ηελ παξαδνκέλε κνξθή ηνπ πιαλφδηνπ Γεξκαλνχ εκπφξνπ. 

χκθσλα κε κηα άπνςε ν Άγηνο Βαζίιεο γελλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ακεξηθαληθνχ Δκθπιίνπ, φηαλ ν Νάζη εξγαδφηαλ ζην Harper’s Weekly, ζην 

κεγαιχηεξν πεξηνδηθφ ηεο επνρήο θαη ηνπ είρε αλαηεζεί λα απεηθνλίδεη κε 

αιιεγνξηθέο εηθφλεο ηα δξψκελα ηνπ πνιέκνπ. Μηα απφ απηέο ήηαλ «Ο Άγηνο Βαζίιεο 

ζην ζηξαηόπεδν», φπνπ παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ν Άγηνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο επηξαθνχο άλδξα, νινζηξφγγπινπ θαη ξνδαινχ, θαιπκκέλνπ απφ άζηξα, ν 

νπνίνο κνίξαδε δψξα ζε έλα ζηξαηφπεδν ησλ Βνξείσλ. 

  Βαζηζκέλνο ζηελ επηηπρία πνπ γλψξηζε ην έξγν ηνπ ην 1862, ν Νάζη ζπλέρηζε λα 

παξάγεη ζρέδηα ηνπ Άγηνπ Βαζίιε θάζε Υξηζηνχγελλα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. Καη ε ζχιιεςή ηνπ έγηλε απνδεθηή, δηφηη έδσζε ζηελ 

παξαδνζηαθή αζθεηηθή, απζηεξή θαη απνζηεσκέλε εηθφλα ηνπ Father Christmas, ηνπ 

Pelze-Nicol θαη ηνπ Pere Noel, κηα άιιε δηάζηαζε πνπ αληηθαηφπηξηδε ηελ αθζνλία 

θαη ηελ επκάξεηα. Ζ παξάδνζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Ατ-Βαζίιεο πεξλά κέζα απφ 

θακηλάδεο γηα λα δψζεη δψξα ζηα παηδηά πξνέξρεηαη απφ ην πνίεκα ηνπ Κιέκελη 

Μνχξ «Μηα επίζθεςε ηνπ Αγίνπ Νηθόια», φπνπ δαλείζηεθε ηελ ηδέα ηεο θακηλάδαο, 

καδί κε ηελ ηδέα ηνπ έιθεζξνπ θαη ησλ νθηψ ειαθηψλ πνπ ην ζέξλνπλ, απφ έλα 

θηλιαλδηθφ παξακχζη. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ε ζηνιή ηνπ Ατ-Βαζίιε είρε ηα 
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ρξψκαηα ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ. Σν 1931 ν ακεξηθαλφο ζρεδηαζηήο Υέηληνλ άληκπινκ, 

γηα ηηο αλάγθεο ελφο δηαθεκηζηηθνχ ηεο Coca-Cola, έβαςε ηε ζηνιή ηνπ αγίνπ κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν ρξψκα ηνπ αλαςπθηηθνχ. Γηα λα κε ηελ μεβάςεη απφ ηφηε 

πνηέ. 

γ) Ο Ατ Βαζίιεο ησλ Διιήλσλ  

   ηελ Διιάδα θαη ζηελ νξζφδνμε παξάδνζε ην θαιφ πλεχκα ηεο Πξσηνρξνληάο 

ηαπηίζηεθε εχθνια κε ην Μέγα Βαζίιεην, ην κεγάιν ηεξάξρε, επίζθνπν ζηελ 

Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο, θνξπθαίν ζενιφγν ηνπ 4
νπ

 αηψλα θαη έλαλ απφ ηνπο 

Σξεηο Ηεξάξρεο, πξνζηάηεο ησλ γξακκάησλ θαη ηεο παηδείαο. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο 

ήηαλ έλαο βαζηά κνξθσκέλνο θαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηνο άλζξσπνο. Γελλήζεθε ην 

330 ζηε Νενθαηζάξεηα ηνπ Πφληνπ, ν παππνχο ηνπ ήηαλ κάξηπξαο, ν αδειθφο ηνπ 

Γξεγφξηνο ήηαλ επίζθνπνο Νχζζεο, ν αδειθφο ηνπ Πέηξνο επίζθνπνο εβάζηεηαο θαη 

ν αδειθφο ηνπ Ναπθξάηηνο αζθήηεπε ζηελ έξεκν ηνπ Πφληνπ θαη πέζαλε ζε ειηθία 

κφιηο 27 ρξφλσλ. Ο ίδηνο ήηαλ επίζθνπνο Καηζαξείαο. Οη αδειθέο ηνπ ήηαλ φιεο 

αθηεξσκέλεο ζηνλ Θεφ θαη ε κία απφ απηέο ήηαλ ε Αγία Μαθξίλα, ε νπνία θαη 

επεξέαζε ηνλ Ατ Βαζίιε λα ζηξαθεί ζηελ ρξηζηηαληθή πίζηε. Σνλ παηέξα ηνπ ηνλ 

έιεγαλ θαη απηφλ Βαζίιεην θαη ήηαλ δηθεγφξνο, ελψ κεηέξα ηνπ ήηαλ ε Δκέιεηα, κηα 

ζνθή θαη άγηα γπλαίθα. Απφ παηδί αθφκα πήξε βαζηά, ρξηζηηαληθή κφξθσζε. Μεηά ηηο 

πξψηεο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Καηζάξεηα πήγε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φπνπ δηδάρηεθε 

απφ ηνλ πεξίθεκν εζληθφ ξήηνξα Ληβάλην. ε ειηθία 22 εηψλ ήξζε ζηελ Αζήλα, γηα 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο κε ζπκθνηηεηέο ηνλ θίιν ηνπ Γξεγφξην πνπ αξγφηεξα έγηλε 

επίζθνπνο ζηε Ναδηαλδφ θαη ηνλ Ηνπιηαλφ, ηνλ κεηέπεηηα απηνθξάηνξα. πνχδαζε 

ξεηνξηθή, θηινζνθία, αζηξνλνκία, γεσκεηξία, ηαηξηθή, θηινινγία θαη θπζηθή ζηελ 

Αζήλα θαη πεξηφδεπζε ζηελ Αίγππην, ζηε Μεζνπνηακία, ζηελ Παιαηζηίλε θαη ζηελ 

Κνίιε πξία, γηα λα γλσξίζεη απφ θνληά ηνπο αζθεηέο θαη λα ζπνπδάζεη ην 

κνλαρηζκφ, πνπ ηνλ γνήηεπε πάληα. Με ζπληξνθηά ην θίιν ηνπ Γξεγφξην Ναδηαλδελφ, 

ζπλέηαμαλ έλα απάλζηζκα απφ ηα έξγα ηνπ Χξηγέλε, ηε «Φηινθαιία», θαη ηνπο 

κνλαρηθνχο θαλφλεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ νξζφδνμνπ κνλαρηζκνχ. 

  Οη αλάγθεο ηεο Δθθιεζίαο, πνπ ρεηκαδφηαλ ηελ επνρή εθείλε απφ ηελ αίξεζε ηνπ 

αξεηαληζκνχ θαη ε απαίηεζε ηνπ ιανχ ηνπ ηνλ έθαλαλ λα δηαθφςεη ην κνλαρηθφ βίν 

θαη λα ρεηξνηνλεζεί πξεζβχηεξνο ζηελ Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο. Σν 370 

δηαδέρζεθε ζηνλ επηζθνπηθφ ζξφλν ην κεηξνπνιίηε Καηζάξεηαο Δπζέβην. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην ζάξξνο θαη ε ηφικε ηνπ απέλαληη ζηνλ αξεηαλφ 

απηνθξάηνξα Οπάιε, πνπ ζέιεζε λα ηνλ απεηιήζεη. Αθηέξσζε φιε ηνπ ηε δσή ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ηεο εθθιεζίαο θαη ζηε θξνληίδα ηνπ πνηκλίνπ 

ηνπ. Οη βαξηέο φκσο εθθιεζηαζηηθέο θαη θνηλσληθέο θξνληίδεο απνδείρζεθαλ 

αβάζηαθηεο γηα ηνλ αζθεηηθφ θαη αζζεληθφ ηεξάξρε. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο πέζαλε ηελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 379 ζε ειηθία κφιηο 49 ρξφλσλ θαη πάκθησρνο. Άθεζε, φκσο, 

πίζσ ηνπ έλα πινχζην έξγν. Δθηφο απφ ηα ακέηξεηα ζπγγξάκκαηα ηνπ θαη ηε κάρε 

ηνπ ελαληίνλ ηνπ αξεηαληζκνχ, έγηλε γλσζηφο θπξίσο γηα ηε θηιαλζξσπία ηνπ. 

Μεξίκλεζε λα ρηηζηνχλ λνζνθνκεία, θησρνθνκεία, νξθαλνηξνθεία θαη γεξνθνκεία 

θαη θξφληηδε πάληα φζνπο είραλ ηελ αλάγθε ηνπ. 

  Ο Ατ Βαζίιεο ησλ Διιήλσλ απέρεη πνιχ απφ ην ρνληξνχιε θαη εχζπκν Santa Claus 

ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. Ζ παξάδνζε θαη νη γξαπηέο καξηπξίεο ηνλ παξνπζηάδνπλ 

αδχλαην, κειαρξηλφ, κε καχξα γέληα θαη γειαζηφ πάληα. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε 

ακέζσο κεηά ηα Υξηζηνχγελλα μεθηλνχζε πεδφο κ’ έλα ξαβδί ζην ρέξη, απ’ φπνπ κε 

ζαπκαζηφ ηξφπν βιάζηαηλαλ ή δσληάλεπαλ θιαδηά θαη πέξδηθεο -ζχκβνια δψξσλ- 

γηα λα επηζθεθζεί δηάθνξνπο ηφπνπο. Γελ έθεξλε ζηνπο αλζξψπνπο δψξα. Σα δψξα 

ηνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθά: ε ηεξαηηθή επινγία ηνπ θαη ε θαιή ηχρε. 
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  Ζ απνδνρή απφ κέξνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο κνξθήο 

ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ απφ αζθεηήο πνπ ήηαλ ζε βνξεηνεπξσπαίν θαη βνξεηνακεξηθαλφ 

Santa Claus θαίλεηαη πσο έρεη λα θάλεη κε ηελ αζηηθή ηάμε ε νπνία νηθεηνπνηήζεθε  

απφ λσξίο απηή ηε λέα θηγνχξα. ηε ζπλέρεηα ζηε δεθαεηία 1950-1960 ε απνδνρή 

απηή έγηλε επξχηεξε απφ ηνπο «ζπγγελείο» κεηαλάζηεο, πνπ κε ηηο επρεηήξηεο θάξηεο 

ηνπο εηζήγαγαλ θαη ζηελ Διιάδα ηε λέα κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε. Δίηε ζαλ κεζαησληθφο 

πεδνπφξνο, είηε ζαλ εχζπκνο Santa Claus, ν πξσηνρξνληάηηθνο Ατ-Βαζίιεο, έκεηλε 

ζηελ αληίιεςε ηνπ ιανχ ζαλ έλαο αλζξψπηλνο άγηνο, πνπ δεη θαη πεξπαηά αλάκεζα 

καο. Έλαο θαινδερνχκελνο επηζθέπηεο, πνπ θάζε πξψηε ηνπ ρξφλνπ μεθηλά απφ ηελ 

Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο θαη ηαμηδεχεη ζηνλ θφζκν, ραξίδνληαο ηελ επρή ηνπ θαη 

θαιή ηχρε.  

   Σε κλήκε ηνπ Αγίνπ ή Μέγα Βαζηιείνπ ηε γηνξηάδνπκε δχν θνξέο κέζα ζηνλ 

Ηαλνπάξην, θαζψο εθηφο απφ ηελ Πξσηνρξνληά ηε γηνξηάδνπκε θαη ζηηο 30 ηνπ κήλα 

κε ηνπο Σξεηο Ηεξάξρεο. 
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Μ. Κατηαλίδε: Η Coca Cola, κακά ηνπ Ατ-Βαζίιε, εθκ.ΣΑ ΝΔΑ, 16/12/2006, ζει. 14 
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ΠΑΠΤΡΟ - ΛΑΡΟΤ - ΜΠΡΙΣΑΝΙΚΑ. Δγθπθινπαίδεηα, Αζήλα 1990 

3. Ήζε θαη έζηκα ηεο Πξσηνρξνληάο 

α) Βαζηιόπηηα  

1. Καηαγσγή ηεο βαζηιόπηηαο: 

Ζ αλαδήηεζή γηα ηηο ξίδεο ηνπ εζίκνπ ηεο βαζηιφπηηαο, νδεγεί πίζσ, ζηελ 

αξραηφηεηα, ζηηο πξνζθνξέο άξηνπ ή θαη κειηπήθησλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, πξνο 

ηνπο ζενχο, θαηά ηε δηάξθεηα ενξηψλ. Καηά ηνλ Φ. Βξεηάθν («Οη δψδεθα κήλεο ηνπ 

έηνπο θαη αη θπξηψηεξαη ενξηαί ησλ»): «Οη πξόγνλνί καο εηο ηελ αξραηόηεηα θαηά ηαο 

κεγάιαο αγξνηηθάο ενξηάο πξνζέθεξνλ εηο ηνπο ζενύο, σο απαξρήλ, έλαλ άξηνλ. Δπί 

παξαδείγκαηη θαηά ηελ ενξηήλ ηνπ ζεξηζκνύ, πνπ ειέγεην Θαιύζηα θαη ήην αθηεξσκέλε 

εηο ηελ Γήκεηξα, θαηαζθεπάδεην από ην λένλ ζηηάξη έλαο κεγάινο ενξηαζηηθόο άξηνο 

(έλα θαξβέιη), πνπ ειέγεην «Θαιύζηνο άξηνο», θαηά δε ηελ πξνο ηηκήλ ηνπ Απόιισλνο 

ενξηήλ ησλ Θαξγειίσλ εςήλεην, θαηά ην έζηκνλ,ν «ζάξγεινο άξηνο». Αθφκε, φζνλ 

αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηεο βαζηιφπηηαο ην έζηκν απηφ ζπλδέεηαη θαη κε ηα ηεινχκελα 

θαηά ηελ ενξηή ησλ Κξνλίσλ (αηνπξλαιίσλ) ζηε Ρψκε «νπόζελ πξνήιζε παξά ηνηο 

Φξάγθνηο θαη ε ζπλήζεηα λα παξαζθεπάδνπλ πίηηαλ κε λόκηζκα κέζα θαη λα 

αλαθεξύζζνπλ βαζηιέα ηεο βξαδπάο ηνλ επξίζθνληα απηό εηο ην θνκκάηη ηνπ. Δηίζεην 

δε θαη έλα θαζόιη εληόο ηεο πίηηαο θαη όπνηνο ην εύξηζθε αλεθσλείην 

θαζνπινβαζηιηάο. Καηά ηα αηνπξλάιηα πξνζεθέξνλην λσο δώξα θαξπνί θαη 

πιαθνύληεο εληόο ρξπζώλ θύιισλ ή ζηνιίζκαηα κε λνκίζκαηα ρξπζά. Τπάξρεη όκσο θαη 

κηα ζξεζθεπηηθή παξάδνζηο ζρεηηθή κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ εζίκνπ ηεο βαζηιόπηηηαο...» 

  Καηά ηε ζξεθεπηηθή παξάδνζε ε βαζηιόπηηα ηεο Πξσηνρξνληάο μεθίλεζε απφ ηνλ 

Μέγα Βαζίιεην. πσο ε παξάδνζε, αλαθέξεη, ηελ επνρή πνπ ν Μέγαο Βαζίιεηνο 

ήηαλ Δπίζθνπνο ζηελ Καηζάξεηα, ν Έπαξρνο ηεο Καππαδνθίαο πήγε ζηελ πφιε γηα λα 

εηζπξάμεη θφξνπο. Οη θάηνηθνη, ηξνκαγκέλνη, δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηνπ πνηκελάξρε 

ηνπο. Απηφο ηνπο ζπκβνχιεςε λα θέξνπλ φ, ηη πην πνιχηηκν έρνπλ θαη, αθνχ κάδεςαλ 

πνιιά δψξα, θνζκήκαηα θαη ρξπζά λνκίζκαηα, βγήθαλ καδί κε ην Γεζπφηε ηνπο λα 

πξνυπαληήζνπλ ηνλ Έπαξρν. Ζ εκθάληζε θαη ε πεηζψ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ 

θαηαπξάπλε ηνλ Έπαξρν, ν νπνίνο ηειηθά δε ζέιεζε λα πάξεη ηα δψξα. ηαλ φκσο 

πξνζπάζεζαλ λα κνηξάζνπλ πίζσ ζηνπο πηζηνχο ηα δψξα πνπ ν θαζέλαο είρε θέξεη, ν 
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ρσξηζκφο απνδείρηεθε ηδηαίηεξα δχζθνινο, θαζψο πνιινί είραλ πξνζθέξεη φκνηα 

θνζκήκαηα θαη φκνηα λνκίζκαηα. Σφηε ν Μέγαο Βαζίιεηνο δηέηαμε ηνπο πηζηνχο λα 

θηηάμνπλ ην απφγεπκα ηνπ αββάηνπ πίηεο θαη λα βάινπλ κέζα ζε θάζε κία απφ έλα 

αληηθείκελν. Σελ επφκελε ηνπο ηηο κνίξαζε θαη, ζαλ απφ ζαχκα, θάζε έλαο βξήθε 

κέζα ζηελ πίηα απηφ πνπ είρε πξνζθέξεη. 

Ο Γ. Λνπθάηνο, έρνληαο εξεπλήζεη επίζεο εθηελψο ην έζηκν απηφ, δίλεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηα ζπγγξάκκαηα ηνπ. Έλα ελδηαθέξνλ ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην 

βηβιίν ηνπ "Χξηζηνπγελληάηηθα θαη ησλ γηνξηώλ" είλαη ην παξαθάησ: 

2. Τν θόςηκν ηεο βαζηιόπηηαο   

 ρεηηθά κε ην θφςηκν ηεο βαζηιφπηηαο  ν Γ.Α. Μέγαο («Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα 

ηεο ιατθήο ιαηξείαο»), παξαηεξεί:  Σν θνκκάηη ηνπ ζπηηηνχ, πνπ θφβεηαη ακέζσο 

κεηά ην θνκκάηη ηνπ αγίνπ Βαζηιείνπ, πηζαλψο είλαη πξνζθνξά πξνο ην «ζηνηρεηφ ηνπ 

ζπηηηνχ», ηνλ αγαζφ δαίκνλα πνπ, θαηά ηελ θνηλή πίζηε, θαηνηθεί ζην ζπίηη θαη ην 

πξνζηαηεχεη εκθαληδφκελνο ζηνπο ελνίθνπο κε ηε κνξθή θηδηνχ, φπσο ν «Αγαζφο 

Γαίκσλ», δειαδή «ν νίθνπξνο φθηο» ησλ αξραίσλ.(βι.Ν.Γ.Πνιίηε, «Παξαδφζεηο»). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν  Ν. Πνιίηεο αλαθέξεη γηα ην ελ ιφγσ ζέκα πσο « ηε Εάθπλζν 

έβαδαλ άιινηε ςσκί ζηελ ηξχπα φπνπ θαηνηθνχζε ην θίδη ηνπ ζπηηηνχ θη φηαλ 

εκθαληδφηαλ, ηνπ πξφζθεξαλ ςσκί θαη ζηαθίδεο. Σέηνηνπ είδνπο πξνζθνξέο ζην 

ζηνηρεηφ ηνπ ζπηηηνχ πξέπεη λα γίλνληαλ ζπλήζσο ηελ Πξσηνρξνληά, θαη κεηεμέιημε 

ηνπ εζίκνπ είλαη ην κνίξαζκα ηεο βαζηιφπηηαο, φπνπ ην πξψην θνκκάηη, «ηνπ 

ζπηηηνχ», πξννξηδφηαλ κάιινλ γηα ην ζηνηρεηφ «ηνπ ζπηηηνχ».  

3. Παξαζθεπή ηεο βαζηιόπηηαο: 

 Ζ βαζηιφπηηα παξαζθεπάδεηαη θπξίσο απφ αιεχξη, απγά, δάραξε, γάια, αλαιφγσο 

ηνπο είδνπο, είλαη θνπζθσηή, αθξάηε θαη γιπθηά. ’ φιεο ηηο βαζηιφπηηεο βάδνπλ 

κέζα έλα λφκηζκα ρξπζφ θσλζηαληηλάην, αξγπξφ ή θαη ράιθηλν, αλαιφγσο ηνπ 

πινχηνπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη, επηπιένλ, ζε πνιιέο επαξρίεο ηεο Διιάδνο βάδνπλ 

επίζεο κέζα έλα θνκκαηάθη άρπξν, έλα θνκκαηάθη θιήκαηνο ακπέινπ, έλα θισλάξη 

ειηάο θη αιινχ έλα κηθξφ ζηεθάλη μχιηλν (κηθξνγξαθία κάλδξαο) θαη φπνηνο βξεη θάηη 

απφ απηά ζα είλαη ηπρεξφο ζηα ζπαξηά, ζηνλ ειαηφθαξπν, ζην θξαζί θ.ι.π. Με ζεηξά 

απνθινησκέλα ακχγδαια πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο βαζηιφπηηαο ζπλεζίδεηαη λα 

γξάθεηαη ε αξίζκεζε ηνπ λένπ έηνπο. 

β) Σνύξβα ( Θξάθε/ Μαθεδνλία) 

Σνύξβα, ζνύξβα θη Άη-Βαζίι’ ο/ Κη’ από ρξόλ’  ηνλ Άη-Βαζίι’ 

Μηα θνπάλα πίηπξα/ Κη’ από ρξόλ’ θαιύηεξα! 

   πσο ζηα θόιηαληα ηα Υξηζηνχγελλα, έηζη θαη ζηα ζνύξβα ηελ Πξσηνρξνληά ηα 

παηδηά, ρηππψληαο ηελ θακπάλα ηεο εθθιεζηάο ζε πνιιά ρσξηά ηεο πεξηνρήο ηεο 

Θξάθεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ νη θάηνηθνη, θψλαδαλ φζν κπνξνχζαλ πην 

δπλαηά, γηα λ’ αθνπζηνχλ: 

- Σνύξ--βα!! Σνύξ--βα!! Σνύξ--βααααααααα!!! 

   Καη νη δπν, ήηαλ γηνξηέο ησλ αγνξηψλ ηα νπνία φπσο ηελ παξακνλή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ ηξαγνπδνχζαλ ηνλ εξρνκφ ηεο κεγάιεο γηνξηήο, έηζη θαη ηελ 

παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο, ηξαγνπδνχζαλ ηνλ εξρνκφ ηνπ θαηλνχξηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ Άη-Βαζίιε. Σα ζνχξβα πήξαλ ην φλνκα ηνπο πηζαλφηαηα  απ’ ηηο θξαληέο, πνπ 

ζηε Θξάθε ηηο ιέλε ζνύξβεο. Δδψ αληί γηα καηζνχθεο, πνπ θξαηνχζαλ ζ’ άιια κέξε 

ηα παηδηά, θξαηνχζαλ θξεζθνθνκκέλεο θιάξεο απφ κπνπκπνπθηαζκέλεο θξαληέο θαη 

κ’ απηέο ρηππνχζαλ ηνπο αλζξψπνπο ζηηο πιάηεο, γηα λα ηνπο κεηαδψζνπλ ηε δχλακε 

θαη ηε γεξνζχλε ηνπο, ιέγνληαο: 

Σνύξβα, ζνύξβα,/ γεξό θνξκί, 

γεξό ζηαπξί,/ ζαλ αζήκη, 

ζαλ θξαληά/ θαη ηε ρξόλ’ 
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γνύι(η) γεξνί/ θαη θαιόθαξδνη. 

  ηα Βέληδηα θαη ηα Υάζηα ησλ Γξεβελψλ, ζηνλ Σζηαξηζηακπά θαη ζε άιια ρσξηά ηεο 

Κνδάλεο, ζε φιεο εθείλεο ηηο πεξηνρέο, πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηνπ Αιηάθκνλα, 

απφ ηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηεο Πίλδνπ  σο θάησ ζηα Πηέξηα θαη ζηνλ ιπκπν, ηα 

ζνχξβα θξάηεζαλ ηελ νλνκαζία ηνπο σο ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηε 

γεξκαληθή θαηνρή πνπ ηα ζάξσζε. Απηέο  νη πεξηνρέο, δαζσκέλεο θαη αδηάβαηεο, 

φπσο ήηαλ, ρσξίο δξφκνπο θαη γεθχξηα ζηνλ Αιηάθκνλα, γλσζηέο κφλν ζαλ 

θιεθηφηνπνη θαη ιεζηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο, απνθιεηζκέλεο απ’ ηα γχξσ βνπλά, 

ζηάζεθαλ ηα ηειεπηαία πξνπχξγηα κηαο άιιεο επνρήο. Δδψ, θαη ζήκεξα αθφκα, 

κπνξεί λα βξεη θαλείο πνιιά απνκεηλάξηα απηνχ ηνπ εζίκνπ, πνπ λα καξηπξνχλ ην 

πέξαζκα ηνπ θαη ην μεθίλεκα ηνπ απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη απφ ηα παλάξραηα 

έζηκα ηεο «εηξεζηώλεο», ησλ «θνξσληζκάησλ»  θαη ησλ «ρειηδνληζκάησλ». Καη ηφηε 

ηα παηδηά ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, γπξίδνληαο απφ ζπίηη ζε ζπίηη θη απφ γεηηνληά ζε 

γεηηνληά, ηξαγνπδνχζαλ δηάθνξα ηξαγνχδηα ζηνπο λνηθνθπξαίνπο, γηα ηε γηνξηή ηεο 

εκέξαο θαη καδί κ’ απηά θαη δηάθνξα επρεηηθά θαη επαηλεηηθά ηξαγνχδηα γηα ην θάζε 

ζπίηη. Οη λνηθνθπξέο, γηα λα ηα επραξηζηήζνπλ, ηνπο έδηλαλ δηάθνξα θηινδσξήκαηα. 

 χκθσλα κε ηνλ Κ. Καξαπαηάθε, («Σν Γσδεθαήκεξν, Παιηά Υξηζηνπγελληάηηθα 

Ήζε θαη Έζηκα») ηα ζνχξβα ζηελ αξαθίλα  ζηελ πεξηνρή Γξεβελψλ εμειίζζνληαλ 

σο εμήο:  

  Σα παηδηά έβγαηλαλ θη έμσ απ’ ην ρσξηό ηνπο, πήγαηλαλ θαη ζ’ άιια γεηηνληθά ρσξηά 

γηα απηό έπξεπε λα ήηαλ θαηαξρήλ θαινληπκέλα θαζώο εθεί πνπ ζα πήγαηλαλ, ζα ηνπο 

θνίηαδαλ απ’ ηελ θνξπθή σο ηα λύρηα θαη δε ζα ηνπο έδηλαλ θαλέλα θνξίηζη, αλ ηνπο 

έβιεπαλ ιαζπσκέλνπο θαη «αλάιαγνπο». Όηαλ ρηππνύζε ε θακπάλα γηα ηε κάδσμε, ε 

πξώηε ηνπο δνπιεηά ήηαλ λα βγάινπλ ηνλ αξρεγό. Ο αξρεγόο έπξεπε λα είλαη έλα απ’ 

ηα πην κεγάια αγόξηα ηνπ ρσξηνύ, κε δύλακε, θύξνο θαη εμππλάδα, γηα λα κπνξεί, όρη 

κόλν λα επηβάιιεηαη θαη λα δίλεη ηηο πην ζσζηέο ιύζεηο θαη θαηεπζύλζεηο ζ’ νιόθιεξε 

ηελ νκάδα ηνπ ρσξηνύ ηνπ, κα θαη γηα έλα ιόγν αθόκα. Αλ ην ρσξηό ηνπο ζπλαληηόηαλ 

κε ηελ νκάδα θαλελόο άιινπ ρσξηνύ θη’ έθαλαλ εθείλνη λα ηνπο αξπάμνπλ ηα 

«βιηάγκαηα» θαη ηα «δατξέδηα», όπσο ζπλεζίδνληαλ, ηόηε ν αξρεγόο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα δώζεη ηε κάρε, παιεύνληαο κε ηνλ αξρεγό ηεο άιιεο νκάδαο, ώζπνπ 

ν έλαο λα πέζεη θαη «λα πάξεη ρώκα ε ξάρε ηνπ». Η λίθε ή ε ήηηα ηνπ αξρεγνύ, ήηαλ 

λίθε ή ήηηα νιόθιεξεο ηεο νκάδαο. Γη’ απηό θαη δηάιεγαλ ηνλ πην ρεξνδύλακν. Δπίζεο, 

επεηδή ηα θηινδσξήκαηα δελ πεξηνξίδνληαλ κνλάρα ζε «βιηάγκαηα», αιιά ζα κάδεπαλ 

θαη θξέαο θαη ιίγδα θαη ηπξί θαη απγά θαη ηξαραλά θαη θξαζί θαη ό,ηη άιιν ρξεηάδνληαλ, 

γηα έλα νκαδηθό γιέληη θαη θαγνπόηη, ηα παηδηά ζρεκάηηδαλ έλα είδνο επηκειεηείαο πνπ 

θξνληίδα ηνπο ήηαλ λα καδεύνπλ ην δατξέ ζε «ηξνπβάδεο», θαη ζε «γθηνύκηα». Ο 

αξρεγόο ήηαλ απηόο πνπ κάδεπε ηηο πξνζθνξέο θαζώο θαη ηα ρξήκαηα, πνπ ζα ηνπο 

έδηλαλ ζε θάζε ζπίηη, γη’ απηό εθηόο ησλ άιισλ έπξεπε λα είλαη θαη ηίκηνο θαη «λα κε 

θάλεη δαβνιηέο». Πξηλ μεθηλήζνπλ γηα ηα ζπίηηα, έπαηξλαλ απόθαζε ζε πνην ζπίηη ζα 

έθαλαλ «θνλάθη» θαη ζε πνην άιιν ρσξηό ζα πήγαηλαλ. Σν «θνλάθη», δειαδή ην ζπίηη 

πνπ ζα ζπγθεληξώλνληαλ ην βξάδπ γηα λα θάλε θαη λα γιεληήζνπλ, έπξεπε λα είλαη 

κεγάιν θαη ηζόγεην, γηα λα κελ έρεη θόβν λα πέζεη απ’ ην πνιύ βάξνο θη απ’ ην ρνξό 

πνπ ζα έθαλαλ ηα παηδηά. Δπεηδή όκσο, ηα πην πνιιά ζπίηηα ηόηε ήηαλ ζηξσηά θαη 

ρακειά πξνηηκνύζαλ ην ζπίηη θακηάο ρήξαο κε πνιιά παηδηά ή θαλελόο θησρνύ, πνπ 

δελ είρε λα ζθάμεη γνπξνύλη γηα ηα Υξηζηνύγελλα, κε ζθνπό λα ηνλ αθήζνπλ όιν ην 

δατξέ, πνπ ζα πεξίζζεπε. Μεηά απ’ απηό μεθηλνύζαλ όινη καδί  γηα ηα ζπίηη 

θσλάδνληαο: 

- Σνπξ--βα! Σνύξ--βα! Σνύξ--βα!! Σνύνπνπνπνπξβα θη’ Άη-Βαζίιηο!! 

Σν πξώην ζπίηη πνπ πήγαηλαλ, ήηαλ όπσο θαη ζηα θόιηαληα ην ζπίηη ηνπ παπά. Από 

καθξηά, ινηπόλ, άξρηδαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ: 
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Σ’ απηά ηα ζπίηηα ηα ςειά ηα καξκαξνζηξσκέλα, 

κε ηηο κεγάιεο ηηο απιέο θαη ηηο πιαθνζηξσκέλεο, 

εδώ ‘ρνπλ ρίιηα πξόβαηα θαη πεληαθόζηα γίδηα, 

έρνπλ δεπγάξηα είθνζη θαη δεθανρηώ θνξάδεο, 

έρνπλ γειάδεο εθαηό θη’ ακπάξηα θνξησκέλα, 

λα κπαηλνβγαίλνπλ νη δηθνί, νη θίινη λα κε ιείπνπλ 

θη’ όζνη δηαβάηεο απαηξλνύλ, λα ηξώλε, λα θνηκνύληαη. 

Η παπαδηά, όηαλ άθνπγε ην ηξαγνύδη θαη ηα ρηππήκαηα ζηελ πόξηα, έβγαηλε θαη 

νδεγνύζε ηα παηδηά ζηνλ «θαιό ην λνπληά», πνπ ηα πεξίκελε ν παπάο. Ο αξρεγόο, 

πεξλώληαο ην θαηώθιη ηεο πόξηαο κε ην δεμί ηνπ πόδη, γηα λα θέξεη γνύξη θαη θαιό ζην 

ζπίηη, ηξαβνύζε ίζηα ζην ηδάθη κε ηε θσηηά θη’ αλαθαηεύνληαο ηε ρόβνιε κε ηε 

καηζνύθα ηνπ, έιεγε γξήγνξα-γξήγνξα θαη θσλαρηά, όπσο θαη ζηα θόιηαληα: 

«Καιεκέξα η’ο αθεληά ζαο! Φέξνπ γεηά, γεξνζύλε, ραξά. Ακπάξηα κη ηα ζηηάξηα, 

βαέληα κη θξαζί, λύθηο γακπξνύο, θνπξάδηο κη ηα κπιάξηα, γίδηο κη ηα θαηζίθηα, 

πξνπβαηίληο κη η’ αξληά, κάληο κηιίζζηα, γξόζηα κη ηνπ δηξκόλ(η), θινπξηά κη ην 

ηαςί, θινπζζαξηέο κη ηα πιηά, θύξθηο, θπξθνύιηα, γθαβακάξα ηα ηνπξθνύιηα - 

αρώξηα ηνλ Αιή- πξνύθα ηζηηζηηζί θη θάηζη θαηαή!» 

Με ην ζύλζεκα απηό ηα παηδηά θάζνληαλ όια θάησ ζην πάησκα «γηα λα θάηζ’λ νη 

θινπζζαξηέο» θαη ηξαγνπδνύζαλ: 

Καη βάιε ην ρεξάθη ζνπ ζηελ αξγπξή ζαθνύια 

θη αλ έρεηο γξόζηα θαη θινπξηά, θέξλα ηα παιηθάξηα. 

ηνλ Άη-Γηώξγε ησλ Γξεβελώλ, δελ ζηακαηνύζαλ σο εδώ, κα ζπλέρηδαλ: 

Κέξλα η’ αθέληε κ’, θέξλα ηα, ηα ιάζπνπαηεκέλα, 

λα ηξώλ’ λα πίλ’, λα ραίξνληαη, λα ιέλ γηα ηελ πγεηά ζνπ, 

γηα ηελ πγεηά ζ’ αθέληε κνπ, γηα ηελ θαιή θαξδηά ζνπ. 

Ο παπάο, θεξλνύζε ηόηε ηνλ αξρεγό θη’ έιεγε: 

- Άηληε, θη ηα ρξνλάθηα ζαο! Κη η’ ρξόλ’ λάκαζηε θαιά! Καιή ρξνληά λα καο δώζ(η) 

νπ Θηόο! -  Κη η’ ρξόννννννλ! Φώλαδαλ όια καδί ηα παηδηά. 

Σόηε έκπαηλε κέζα ε παπαδηά, θξαηώληαο ζηα ρέξηα ηεο ην «θαλίζθη» - έλα κεγάιν 

ραιθσκαηέλην ηαςί- πνπ κέζα ηνπ είρε ηα θηινδσξήκαηα θαη ηόηε, αθνύ ην ‘παηξλαλ ηα 

κεγαιύηεξα παηδηά θαη ην ζήθσλαλ ςειά κε ην δεμί ηνπο ρέξη, ιέγαλε θσλαρηά θαη 

ξπζκηθά: 

"Καιώο καο ήξζε ην βαξύ θαλίζθ(η) απ’ ηνλ αθέληε καο! Ακπάξηα, ζηηάξηα, βαέληα 

θξαζί, δεξκάηηα ηπξί, λύθεο, γακπξνύο, πάληα λάρ(η) λα δίλ(η) θη’ ε θαξδηά η’ λα 

κελ ηνλ πνλεί!" 

-Κη η’ ρξόνννννλ!!! Φσλάδαλ ύζηεξα όια καδί ηα παηδηά θαη ην θαζέλα έπαηξλε απ’ ην 

ηαςί, ην είδνο πνπ κάδεπε. Σν θξαζί ην βάδαλε ζε μερσξηζηά λεξνθνιόθπζα. Σν ηπξί 

θαη ηε «ιίγδα», ζε μερσξηζηά θαθάβηα. Σα «βιηάγκαηα» ηα θξάηαγε ν αξρεγόο. Καη 

ηόηε, όια καδί ηα παηδηά βειάδαλε, ζπκβνιίδνληαο κε ηηο θσλέο ηνπο ηελ πνηθηιία θαη 

ηελ αθζνλία ησλ δώσλ, πνπ εύρνληαλ λα ’ρεη ην ζπίηη. ην ηέινο, απνραηξεηώληαο 

όινπο ζην ζπίηη, ηξαγνπδνύζαλ: 

Έρεηε γεηα, έρεηε γεηά / θαη ηώξα θαη ηνπ ρξόλνπ!! 

Πεξλώληαο ύζηεξα κπξνζηά από η’ ακπάξηα κε ηα γελλήκαηα, ηα ρηππνύζαλ δπλαηά κε 

ηηο καηζνύθεο ηνπο ιέγνληαο: «Άηληε, θαιά κπεξηθέηηα! Πάληα γηνκάηα!!» 

Αλ ην ζπίηη είρε θακηά λύθε, πνπ δελ είρε ρξνλίζεη θαη δελ είρε γελλνβνιήζεη αθόκα, ηε 

ρηππνύζαλ θη’ απηή ειαθξά κε ηηο καηζνύθεο ζηηο πιάηεο ή ρηππνύζαλ ηηο καηζνύθεο 

ηνπο ζηνλ αέξα, πάλσ απ’ ην θεθάιη ηεο, θσλάδνληαο: « Άηληε θαη κε γην!!!» 

Ύζηεξα, βγαίλνληαο έμσ, γηα λα πάλε ζ’ άιιν ζπίηη, ηξαγνπδνύζαλ: 

Απ’ η’ο αθεληάδεο θεύγνπκε,/ ζηνπο αξρνληάδεο πάκε. 
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Σώξα, ρηππνύζαλ ηελ πόξηα ηνπ πξώηνπ ζπηηηνύ, πνπ βξηζθαλε δεμηά «γηα λα ηνπο πάεη 

ε δ’ιεηά θαιά». Με ηνλ ηξόπν απηόλ, πεξλνύζαλ όια ηα ζπίηηα. 

 

γ) Τν ξόδη θαη ε θξεκκύδα 

Σν ξφδη θαη ε θξεκκχδα αθνχ έθαλαλ κηα κεγάιε δηαδξνκή ζηνλ ρξφλν, έθηαζαλ ζηηο 

κέξεο καο λα είλαη δχν απφ ηα πην γλσζηά Πξσηνρξνληάηηθα έζηκα.  

1) Τν ξόδη 

  Δδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα ην ξφδη ζεσξείηαη, απφ δηάθνξνπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο, 

ζχκβνιν γνληκφηεηαο, αθζνλίαο θαη θαινηπρίαο. Οη αξραίνη Έιιελεο πξηλ 

θαηνηθίζνπλ ζε έλα λέν ζπίηη έζπαγαλ ζην θαηψθιη ηνπ έλα ξφδη, πξάγκα πνπ 

θάλνπκε αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο. Σν ζπάζηκν ηνπ ξνδηνχ φκσο ιακβάλεη ρψξα 

θαηά βάζε, θάζε Πξσηνρξνληά. ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζπάλε ην ξφδη 

ακέζσο κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ρξφλνπ. Βγαίλνπλ φινη έμσ απφ ην ζπίηη πξηλ αιιάμεη ν 

ρξφλνο, θιείλνληαο φια ηα θψηα. Μφιηο κπεη ην λέν έηνο θαη αθνχ αληαιιάμνπλ 

επρέο, ν λνηθνθχξεο ή θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζεσξείηαη ηπρεξφ, 

ζπάεη έλα ξφδη ζην θαηψθιη ηνπ ζπηηηνχ θαη κεηά κπαίλνπλ φινη κέζα ζην ζπίηη, 

βάδνληαο πξψην ην δεμί ηνπο πφδη. ε θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο ην ζπάζηκν ηνπ ξνδηνχ 

γίλεηαη είηε ηα μεκεξψκαηα ηεο Πξσηνρξνληάο είηε ακέζσο κεηά ηελ Θεία Λεηηνπξγία 

ηελ ίδηα εκέξα. ηηο πεξηνρέο πνπ ζπάλε ην ξφδη κεηά ηελ Θεία Λεηηνπξγία, ην έρνπλ 

πάξεη καδί ηνπο ζηελ εθθιεζία γηα λα επινγεζεί. Απφ ην έζηκν ηνπ ζπαζίκαηνο ηνπ 

ξνδηνχ πεγάδεη ε ιατθή έθθξαζε: «Έζπαζε ην ξόδη» πνπ ζεκαίλεη φηη έθαλε θαιφ 

μεθίλεκα. ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο έθθξαζεο βξίζθεηαη ε έθθξαζε «Θα ζε θσλάμσ 

λα κνπ ζπάζεηο ην ξόδη ηελ Πξσηνρξνληά» ηελ νπνία ιέκε θνξντδεπηηθά ζε θάπνηνλ 

πνπ ζεσξνχκε θαληέκε. Αθφκε, ζε πνιιέο πεξηνρέο ην ξφδη πνπ ζπάδεηαη ηελ 

Πξσηνρξνληά, έρεη θπιαρηεί ζηα εηθνλίζκαηα ηνπ ζπηηηνχ απφ ηελ εκέξα ηνπ 

ηαπξνχ ζηηο 14 επηεκβξίνπ.  

2) Η Κξεκκύδα 

  Ζ Πξσηνρξνληάηηθε θξεκκχδα είλαη ην θπηφ, ηνπ νπνίνπ ε επίζεκε νλνκαζία είλαη, 

Scilla Maritima. Οη αξραίνη Έιιελεο ηελ ζεσξνχζαλ ζχκβνιν αλαγέλλεζεο θαη 

πγείαο. ηηο κέξεο καο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ηνπνζεηείηαη κηα θξεκκχδα 

έμσ απφ ην ζπίηη ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο. Αλήκεξα ηεο Πξσηνρξνληάο ν 

παηέξαο ή ε κεηέξα ηεο νηθνγέλεηαο ηελ παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ/ηεο θαη ρηππψληαο 

ειαθξά κε ηελ θξεκκχδηα ηα θεθάιηα, μππλά ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα πάλε 

ζηελ Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ. ηελ ζπλέρεηα ε θξεκκχδα, θξεκηέηαη ζε 

θάπνην ζεκείν ηνπ ζπηηηνχ γηα λα θέξεη πγεία θαη ηχρε ζηελ νηθνγέλεηα. 

δ) Καηαρύζκαηα/ πξνζθνξέο 

 ηε Υίν, ηελ επνρή ηνπ Αιιάηηνπ, ν νηθνδεζπφηεο ηξηγχξηδε φιν ην ζπίηη ηα 

ραξάκαηα ηεο Πξσηνρξνληάο θξαηψληαο έλα θαιάζη κε γιπθά, θξνχηα θαη ςσκηά, θαη 

ηα ζθνξπνχζε παληνχ κνπξκνπξίδνληαο επρέο γηα ηελ επεκεξία ηνπ ζπηηηνχ θαη ησλ 

ελνίθσλ. Ο Ν. Πνιίηεο αλαθέξεη αθφκε ηα εμήο ζχγρξνλα ηνπ έζηκα: «ήκεξνλ εηο ην 

ρσξίνλ Ππξγί ηεο Υίνπ ζπλεζίδνληαη επίζεο ηελ πξψηε ηνπ έηνπο ηνηαχηα 

θαηαρχζκαηα (νζπξίσλ, ξσδίσλ θαη ησλ ηνηνχησλ), αιιά ξαίλεη δηα ηνχησλ ηνλ νίθνλ 

θαη ηνπο ελ απηψ κεηά ηελ Θείαλ Λεηηνπξγίαλ εηο ησλ ηνπ νίθνπ δηειζψλ ηελ λχθηα ελ 

άιιε ζπγγεληθή νηθία. Καη αιιαρνχ δε ηεο Διιάδνο ζπλεζίδνληαη ηα θαηαρχζκαηα 

θαηά ηελ πξψηελ ηνπ έηνπο. Δηο ηηλα δε ρσξία ηεο Κχπξνπ ηελ παξακνλήλ ζέηνπζηλ 

εθ ηνπ εζπεξηλνχ ησλ δείπλνπ ην πξψηνλ πηλάθηνλ θαη νίλνλ θαη βαιάληηνλ ρξεκάησλ 

εηο ηελ απνζήθελ ηνπ άξηνπ, ηελ θαινπκέλελ «θνθηλίαλ»,  αιιά ηελ αξρατθνηάηελ 

ηαχηελ ζπζίαλ, ιεζκνλήζαληεο ηνλ ελ αξρή ζθνπφλ απηήο, πεξηβάιινπζη δηα 

ρξηζηηαληθνχ πεξηβιήκαηνο, ιέγνληεο φηη ηελ πξνζθέξνπζηλ εηο ηνλ ενξηαδφκελνλ 

θαηά ηελ εκέξαλ εθείλελ άγηνλ Βαζίιεηνλ, δηα λα θάγε θαη επινγήζε ην βαιάληηνλ 
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ηνπ νηθνδεζπφηνπ. Αιιά ηνλ πξννξηζκφλ ηεο ζπζίαο δελ ειεζκφλεζαλ νη Λέξηνη σλ 

αη γπλαίθεο ζπλεζίδνπζη ηελ εζπέξαλ ηεο παξακνλήο ηεο πξψηεο επηεκβξίνπ, ηεο 

αξρήο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ έηνπο λα παξαζέησζη ηξάπεδαλ εζηξσκέλελ ελ ησ κέζσ ηεο 

αηζνχζεο, θαη επ’ απηήο πηλάθηα γιπθηζκάησλ «δηα λα θάγε ηε λχθηα ην ζηνηρεηφ ηνπ 

ζπηηηνχ» σο ιέγνπζηλ ». 

  Δλησκεηαμχ ζην έξγν πνπ πξναλαθέξζεθε ηνπ Γ. Μέγα δηαβάδνπκε: «Χο 

«πξνζθνξά» πξνο θάπνηα άιια πλεύκαηα, ηηο «ςπρέο ησλ λεθξώλ» (πνπ ηηο εκέξεο ηνπ 

δσδεθαεκέξνπ, όπσο πηζηεύεηαη, επηζηξέθνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ θαηνηθνύζαλ πξηλ 

θαηέβνπλ ζηνλ Άδε), πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη ηα «πνιπζπόξηα», ηα νπνία ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δε ιείπνπλ από ην πξσηνρξνληάηηθν ηξαπέδη, κνινλόηη ε ζεκαζία 

ηνπο δελ είλαη, ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζπλεηδεηή ζην ιαό  γη’ απηόλ ην ιόγν 

ζεσξήζεθαλ -ιαλζαζκέλα- σο πξνζθνξά πξνο ηνλ άγην Βαζίιεην, σο θόιιπβα η’ Ατ-

Βαζίιε θαη ζπλδέζεθαλ κε δεηζηδαηκνληθνύο θόβνπο θαη καγηθέο ελέξγεηεο. Π.ρ. ζηελ 

Κύζλν ηελ παξακνλή ηνπ αγίνπ Βαζηιείνπ ηξώγνπλ ζηηάξη βξαζκέλν κε κέιη θαη ζηελ 

Απείξαλζν ηεο Νάμνπ «ρίιηα θαγηά λα ‘ρνπλε, βάδνπλε θαη κεαξηά ζην ηξαπέδη θαη 

ηξώλε: θαιακπόθη, ζηηάξη θαη θαζνύιηα καδί καγεηξεκέλα. Πξέπεη λα θάλε, γηαη’ 

αιιηώο αλ δε θάλε, πηάλεη ςείξα ην γέλλεκα ηνπο». 

  ηελ Κχπξν βξάδνπλ εθιεθηφ ζηηάξη θαη ην αλακεηγλχνπλ κε ακχγδαια, ζηαθίδεο, 

ζπεηξηά ξνδηψλ, θαλέια θαη δάραξε θάλνπλ ηα «θφιιπθα η’ατ-Βαζηιείνπ (ηα 

βαζηινχδηα)» θη αθνχ γεκίζνπλ έλα δίζθν κε απηά θαη βάινπλ επάλσ ηε βαζηιφπηηα 

κε κηα κηθξή αλακκέλε ιακπάδα επάλσ ηεο, ηνλ ηνπνζεηνχλ θάησ απ’ ην εηθνλνζηάζη 

ηνπ ζπηηηνχ. ηε θφπειν ηεο Θξάθεο φινη φζνη θάζνληαη ζην ηξαπέδη παίξλνπλ ζηα 

ρέξηα ηνπο θφιιπβα απ’ ην πηάην, ηα πεηνχλ ςειά πξνο ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ θαη 

ιέλε: « Όζα θηα ξίρλσ, ηόζ’ ακάμηα ζηάξ’ λα κνπ δσζ’ ν θαηλνύξηνο ρξόλνο. Ο 

θαηλνύξηνο ρξόλνο βνήζεηα! Όζα θηα ζηε θνύρηα, ηόζεο αγειάδεο, ηόζα πξόβαηα θ.η.ι.» 
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