Χπιζηοςγεννιάηικα έθιμα από διάθοπερ
πεπιοσέρ ηηρ Ελλάδαρ
Έθιμα από ηη Μακεδονία
Το "Χπιζηόξςλο"

ηα ρσξηά ηεο βόξεηαο Διιάδαο, ηηο παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ν
λνηθνθύξεο θάζε ζπηηηνύ ςάρλεη ζηα ρσξάθηα θαη δηαιέγεη ην πην όκνξθν θαη
γεξό μύιν από πεύθν ή ειηά θαη ην πάεη ζπίηη ηνπ. Απηό είλαη ην Υξηζηόμπιν. Η
λνηθνθπξά έρεη ήδε θξνληίζεη λα θαζαξίζεη ην ζπίηη θαη ηδηαίηεξα ην ηδάθη κε
κεγάιε πξνζνρή, ώζηε λα κε κείλεη νύηε ίρλνο από ηελ παιηά ζηάρηε.
Καζαξίδεη αθόκε θαη ηελ θαπλνδόρν ηνπ ζπηηηνύ, ώζηε λα κε κπνξέζνπλ λα
θαηέβνπλ νη θαιηθάληδαξνη, ηα θαθά δαηκόληα, όπσο αλαθέξεηαη ζηα
παξαδνζηαθά
ρξηζηνπγελληάηηθα
παξακύζηα.
Σν βξάδπ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, όηαλ όιε ε νηθνγέλεηα ζα είλαη
καδεκέλε γύξσ από ην ηδάθη , ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ αλάβεη ηελ θαηλνύξηα
θσηηά
θαη
κπαίλεη
ζηελ
εζηία
ην
Υξηζηόμπιν.
ύκθσλα κε ηηο παξαδόζεηο ηνπ ιανύ, θαζώο θαίγεηαη ην Υξηζηόμπιν,
δεζηαίλεηαη ν Υξηζηόο ζηε θάηλε Σνπ. Κάζε νηθνγέλεηα, πξνζπαζεί λα
δηαηεξήζεη απηή ηε θσηηά αλακκέλε γηα όιν ην δσδεθαήκεξν ησλ ενξηώλ,
από ηα Υξηζηνύγελλα, κέρξη ηα Φώηα.
Οι "Μυμόγεποι"

ηα ρσξηά Πιαηαληά θαη ηηαγξνί ηνπ Ννκνύ Γξάκαο ζπλαληάκε ην έζηκν ησλ
Μσκόγεξσλ, ην νπνίν πξνέξρεηαη από ηνπ Πόληηνπο πξόζθπγεο. Η νλνκαζία
ηνπ εζίκνπ πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο μίμορ ή μώμορ θαη γέπορ θαη ζπλδέεηαη
κε ηηο κηκεηηθέο θηλήζεηο ησλ πξσηαγσληζηώλ. Απηνί, θνξώληαο ηνκάξηα δώσλ
-ιύθσλ, ηξάγσλ ή άιισλ- ή ληπκέλνη κε ζηνιέο αλζξώπσλ νπιηζκέλσλ κε
ζπαζηά, έρνπλ ηε κνξθή γεξνληηθώλ πξνζώπσλ. Οη Μσκόγεξνη, εκθαλίδνληαη
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δσδεθαεκέξνπ ησλ ενξηώλ, θαη πξνζδνθώληαο ηύρε
γηα ηε λέα ρξνληά, γπξίδνπλ ζε παξέεο ζηνπο δξόκνπο ησλ ρσξηώλ θαη
ηξαγνπδνύλ ηα θάιαληα ή άιινπο επρεηηθνύο ζηίρνπο: «Αρτή κάλαντα και
αρτή
τοσ
τρόνοσ,
πάντα
κάλαντα,
πάντα
τοσ
τρόνοσ».
Όηαλ δύν παξέεο ζπλαληεζνύλ, θάλνπλ ςεπηνπόιεκν κεηαμύ ηνπο, ώζπνπ ε
κία νκάδα λα ληθήζεη θαη ε άιιε λα δειώζεη ππνηαγή.
Παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ εζίκνπ, ζπλαληώληαη ζε ρσξηά ηεο Κνδάλεο θαη ηεο
Καζηνξηάο, κε ηελ νλνκαζία Ραγκοςηζάπια.

Έθιμα από ηην Κενηπική Ελλάδα
Το ηάιζμα ηερ βπύζερ
Σα κεζάλπρηα ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ζηα ρσξηά ηεο Κεληξηθήο
Διιάδαο, γίλεηαη ην ιεγόκελν "ηάιζμα" ηεο βξύζεο. Οη θνπέιεο ηνπ ρσξηνύ,
ιίγεο ώξεο πξηλ μεκεξώζεη Υξηζηνύγελλα, πεγαίλνπλ ζηηο βξύζεο ηνπ ρσξηνύ
θαη ηηο αιείθνπλ κε βνύηπξν θαη κέιη, κε ηελ επρή όπσο ηξέρεη ην λεξό λα
ηξέρεη θαη ε πξνθνπή ζην ζπίηη ηνλ θαηλνύξγην ρξόλν θαη όπσο γιπθό είλαη ην
κέιη, έηζη γιπθηά λα είλαη θαη ε δσή ηνπο. Μ' απηή ηελ θίλεζε παίξλνπλ από ηε
βξύζε
ην
"αμίληηο"
λεξό.
Γηα λα έρνπλ θαιή ζνδεηά έθεξλαλ ζηε βξύζε βνύηπξν, ηπξί, ή ςεκέλν ζηηάξη
ή θιαδί ειηάο, ή όζπξηα θαη θξόληηδαλ λα θηάζνπλ εθεί όζν ην δπλαηόλ
λσξίηεξα, γηαηί, όπσο έιεγαλ, όπνηα ζα πήγαηλε πξώηε ζηε βξύζε, απηή ζα
ζηεθόηαλ
θαη
ε
πην
ηπρεξή
νιόθιεξν
ην
ρξόλν.
Δπηζηξέθνληαο ζην ζπίηη, νη γπλαίθεο, έθεξλαλ ην θαηλνύξγην λεξό, αθνύ
πξώηα
είραλ
αδεηάζεη
από
ηα
βαξέιηα
ηνπο
ην
παιηό.
Η δηαδηθαζία απηή ηεο κεηάβαζεο θαη ηεο επηζηξνθήο ζηε βξύζε, γίλεηαη
ζησπειά- γηα απηό θαη νλνκάζηεθε ακίιεην λεξό. Με ην 'ακίιεην' λεξό νη
γπλαίθεο ξαληίδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, γηα επξσζηία θαη θαιή ηύρε.
Κλυνάπια ζηο ηδάκι
ηε Θεζζαιία, ηα λεαξά θνξίηζηα θαη αγόξηα, επηζηξέθνληαο ζην ζπίηη από
ηελ εθθιεζία, ηνπνζεηνύλ δίπια ζην αλακκέλν ηδάθη κηθξά θιαδηά δέληξσλ,
πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο. Κιαδηά θέδξνπ γηα ηα
θνξίηζηα
θαη
αγξηνθεξαζηάο
γηα
ηα
αγόξηα.
Φξνληίδνπλ κάιηζηα ηα θιαδηά απηά λα είλαη ιπγεξά, αθνύ ην θιαδί πνπ ζα
θαεί πξώην αληηπξνζσπεύεη θαινύο νησλνύο γηα ηνλ θάηνρό ηνπ.
πγθεθξηκέλα, πηζηεύεηαη όηη ην άηνκν, ηνπ νπνίνπ ην θιαδί θάεθε πξώην, ζα
είλαη θαη ην πξώην πνπ ζα παληξεπηεί.

Έθιμα από ηην Κπήηη
Το Χπιζηότυμο

Σν Χπιζηότυμο είλαη ην ςσκί πνπ θηηάρλνπλ νη γπλαίθεο κε ηδηαίηεξε
θξνληίδα θαη ππνκνλή, ηηο παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Απνηεινύλ ην
ςσκί ζην ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη θαη ην επινγεκέλν, αθνύ απηό ζα ζηεξίμεη
ηε δσή ηνπ λνηθνθύξε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σν δύκσκά ηνπ απνηειεί κηα
ηεξνηειεζηία. Υξεζηκνπνηνύληαη αθξηβά πιηθά, όπσο ςηινθνζθηληζκέλν αιεύξη,
ξνδόλεξν, κέιη, ζνπζάκη, θαλέια θαη γαξίθαια ελώ θαηά ην δύκσκα νη
γπλαίθεο ηξαγνπδνύλ: "Ο Χριστός γεννιέται, το υως ανεβαίνει, το προδύμι για
να
γένει".
Αξρηθά πιάζνπλ ην δπκάξη θαη παίξλνληαο ηε κηζή από ηε δύκε θηηάρλνπλ κηα
θνπινύξα. Με ηελ ππόινηπε κηζή θηηάρλνπλ κε ισξίδεο έλαλ ζηαπξό. ην
θέληξν ηνπ ζηαπξνύ βάδνπλ έλα άζπαζην θαξύδη ή έλα απγό, ζπκβνιίδνληαο
ηε γνληκόηεηα. Σελ ππόινηπε επηθάλεηα ηε δηαθνζκνύλ κε δηάθνξα ζρήκαηα,
όπσο ινπινύδηα, θύιια, θαξπνύο, ή πνπιηά. Η δηαθόζκεζε απηή ηνλίδεη ην
ζθνπό ηνπ ρξηζηόςσκνπ θαη εθθξάδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πηζηώλ γηα θαιή
ζνδεηά
θαη
παξαγσγή
ησλ
δώσλ.
Σελ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο,
ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ παίξλεη ην ρξηζηόςσκν, ην ζηαπξώλεη, ην θόβεη θαη
ην κνηξάδεη ζ' όιε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζε όζνπο παξεπξίζθνληαη ζην
ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη. Πνιινί παξνκνηάδνπλ ηε δηαδηθαζία απηή, κε ην
κπζηήξην
ηεο
Θείαο
θνηλσλίαο.
Σν έζηκν ηνπ Υξηζηόςσκνπ δηαηεξείηαη ζε ειάρηζηα κέξε ηεο Διιάδαο θαη
θπξίσο ζηελ Κξήηε. Απνηειεί κηα ζπλήζεηα βαζηά ξηδσκέλε θαη ζεσξείηαη έξγν
ζείν θαη έζηκν θαζαξά Υξηζηηαληθό. Καηά ηόπνπο, ην ζπλαληάκε ζε
παξαιιαγέο κνξθώλ ή νλνκαζηώλ όπσο: "ην ςσκί ηνπ Υξηζηνύ", "ηαπξνί",
"βιάρεο" θ.ά.

Έθιμα από ηην Ήπειπο
Τα καπύδια
Σα θαξύδηα είλαη έλα παξαδνζηαθό νκαδηθό παηγλίδη πνπ παίδνπλ ηα παηδηά
ζηελ Ήπεηξν. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ έρνπλ σο εμήο: Κάπνην παηδί ραξάδεη
ζην ρώκα κηα επζεία γξακκή. Πάλσ ζ' απηή, θάζε παίθηεο βάδεη θη από έλα
θαξύδη
ζηε
ζεηξά.
Μεηά, ν θάζε παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη από θάζεηε απόζηαζε ελόο κε δύν
κέηξα από ηε γξακκή ησλ θαξπδηώλ, ζεκαδεύεη ζθπθηόο, θαη κε ην
κεγαιύηεξν θαη ην πην ζηξνγγπιό θαξύδη ηνπ, θάπνην άιιν θαξύδη.
Όπνην θαξύδη πεηύρεη θαη ην βγάιεη έμσ από ηε γξακκή ην θεξδίδεη θαη
δνθηκάδεη μαλά ζεκαδεύνληαο θάπνην άιιν θαξύδη. Αλ αζηνρήζεη, ζπλερίδεη ν
επόκελνο παίθηεο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα βγνπλ από ηε γξακκή όια
ηα θαξύδηα.
Πεγή: http://news.pathfinder.gr/culture

Κι άλλα έθιμα...
Το γκι
Αιιηώο, ιέγεηαη θαη ιξόρ, ή Άγιο δένηπο. Ο απιόο
ιαόο καο ην ιέεη ζπλήζσο Αγκάθι ηος Χπιζηού.
ύκθσλα κε έλα κύζν ην γθη θύηξσζε γηα πξώηε
θνξά όηαλ ν Υξηζηόο βάδηζε ζηε γε.
Σα αγθαζσηά θύιια θαη νη θόθθηλνη θαξπνί ηνπ
ζπκβνιίδνπλ ηα
καξηύξηα
πνπ
πέξαζε.
Σν γθη ζπλεζίδεηαη λα ην θξεκάκε πάλσ από ηελ
πόξηα. Πάλσ ζην θύιισκά ηνπ ιέλε πσο έρεη ηελ
ηδηόηεηα λα ζπγθεληξώλεη ηα θαθά πλεύκαηα.
Οι σπιζηοςγεννιάηικερ κάληζερ

Οη θάιηζεο θξέκνληαλ από ηελ θακηλάδα κε ηελ ειπίδα όηη ζα πεξάζεη θαη από
θεη
ν
Άγηνο
Βαζίιεο.
Τπήξρε θάπνηε έλαο επγεληθόο θαη θαιόθαξδνο θύξηνο όπνπ ε γπλαίθα ηνπ
είρε πεζάλεη από βαξηά αξξώζηηα θαη ηνλ είρε αθήζεη απνγνεηεπκέλν κε ηξεηο
θόξεο λα κεγαιώζεη. Μεηά πνπ έραζε όια ηνπ ηα ρξήκαηα ζε αλώθειεο θαη
θαθέο επελδύζεηο, ε νηθνγέλεηά ηνπ ρξεηάζηεθε λα κεηαθνκίζεη ζε κηα
ρσξηάηηθε θαιύβα, ελώ νη ηξεηο ηνπ θόξεο έθαλαλ κόλεο ηνπο ην καγείξεκα, ην
ξάςηκν
θαη
ην
θαζάξηζκα
ηνπ
ζπηηηνύ.
Όηαλ ήξζε ν θαηξόο λα παληξεπηνύλ νη θόξεο, ν παηέξαο έπεζε ζε
κεγαιύηεξε ζιίςε εθόζνλ νη θόξεο ηνπ δελ ζα έβξηζθαλ λα παληξεπηνύλ
ρσξίο πξνίθα θαη ρξήκαηα γηα λα δώζνπλ ζηελ λέα νηθνγέλεηα ηνπ ζπδύγνπ
ηνπο.
Μία λύρηα, κεηά πνπ νη θόξεο είραλ πιύλεη θαη απιώζεη ηα ξνύρα ηνπο θαη ηηο
θάιηζεο ηνπο ζην ηδάθη γηα λα ζηεγλώζνπλ, έπεζαλ γηα ύπλν.
Ο Άγηνο Βαζίιεο γλώξηδε ηελ απόγλσζε θαη ηελ αηπρία ηνπ παηέξα θαη
ζηακάηεζε ζην ζπίηη ηνπ.Κνίηαμε κέζα από ην παξάζπξν θαη είδε όηη ε
νηθνγέλεηα είρε πέζεη γηα ύπλν. Δίδε ηηο θάιηζεο ησλ θνξηηζηώλ πνπ θξέκνληαλ
ζην ηδάθη. Πήξε από ην πνπγθί ηνπ ηξία κηθξόηεξα πνπγθηά κε ρξπζό θαη ηα
πέηαμε κε πξνζνρή από ηελ θακηλάδα έηζη ώζηε λα πέζνπλ κέζα ζηηο
θάιηζεο. Σν επόκελν πξσί πνπ μύπλεζαλ νη θόξεο, βξήθαλ γηα κεγάιε ηνπο
έθπιεμε ηηο θάιηζεο ηνπο λα πεξηέρνπλ ρξπζάθη. Έηζη ν επγελήο παηέξαο
ηνπο
ζα
θαηάθεξλε
λα
δεη
ηηο
θόξεο
ηνπ
λα
δνπλ.
Σα παηδηά όινπ ηνπ θόζκνπ ζπλέρηζαλ ηελ παξάδνζε λα θξεκνύλ θάιηζεο ηα

Υξηζηνύγελλα ζην ηδάθη ηνπο κε ηελ ειπίδα λα ηνπο ηηο γεκίζεη ν Άγηνο
Βαζίιεο.
ηε Γαιιία ηα παηδηά ηηο βάδνπλ δίπια ζην ηδάθη, ελώ ζηελ
Οιιαλδία ηηο γεκίδνπλ κε άρπξν θαη θαξόηα γηα ηα
ειαθάθηα ηνπ Άγηνπ Βαζίιε.
ηελ Οπγγαξία ηα παηδηά γπαιίδνπλ ηα παπνύηζηα ηνπο
πξηλ ηα βάινπλ δίπια ζην ηδάθη ή ην παξάζπξν.
ηελ Ιηαιία ηα παηδηά αθήλνπλ ηα παπνύηζηα ηνπο έμσ
θαηά ηα Θενθάληα, γηα λα ηα βξεη ε θαιή κάγηζζα.
Καη ηέινο, ζην Πνπέξην Ρίθν ηα παηδηά βάδνπλ θάησ από
ηα θξεβάηηα ηνπο πξαζηλάδα θαη ινπινύδηα γηα ηηο
θακήιεο ησλ ηξηώλ Μάγσλ.
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