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      Πρωτοχρονιά στην Αλβανία 

 

Νίκος Μετούσι 

 

Ένα ζκιμο που ζχουν ςτθν 

Αλβανία για τθν Πρωτοχρονιά είναι 

να φτιάχνουν μπακλαβά και να τον 

τρϊνε το βράδυ τθσ Πρωτοχρονιάσ 

για να είναι γλυκιά θ χρονιά που 

ζρχεται.  

Εκτόσ από τον μπακλαβά 

ψινουν όλοι μαηί κρζασ ςτθ ςχάρα 

και διάφορεσ πάςτεσ.  

Ένα άλλο ζκιμο  που ζχουν ςτθν 

Αλβανία είναι να ανταλλάςςουν τα 

δϊρα τουσ πριν ζρκει θ καινοφρια 

χρονιά διαφορετικά κα ςτερθκοφν 

πολφτιμα  αγακά από τθ ηωι τουσ.  

 

Χριστούγεννα στην Πολωνία 

 

Αλζξανδρος Ρωσσίδης 

 

Τα Χριςτοφγεννα είναι μια πολφ πανθγυρικι γιορτι ςτθν Πολωνία. 

Σιμερα είναι δφςκολο να φανταςτοφμε τα Χριςτοφγεννα χωρίσ ζνα 

πανζμορφο διακοςμθμζνο χριςτουγεννιάτικο δζντρο αν και είναι ςχετικά 

νζα παράδοςθ, κακϊσ τα πρϊτα δζντρα εμφανίςτθκαν ςτθν Πολωνία τον 

19ο αιϊνα από Γερμανοφσ  Πριν από αυτό, τα πολωνικά ςπίτια 

διακοςμοφνταν με πράςινα κλαδιά από ζλατο και πεφκο. 

Επίςθσ χρθςιμοποιοφςαν φια τι διακόςμθςθ δζματα από ςίκαλθ, ςανό 

ι άχυρα, για να φζρουν ςτο ςπιτικό καλι ςοδειά και επειδι κφμιηαν τθ 

φτϊχεια μζςα ςτθν οποία γεννικθκε ο Χριςτόσ. 

Το πιο ςθμαντικό γεγονόσ τθσ χρονιάσ ιταν το δείπνο τθσ παραμονισ 

των Χριςτουγζννων. Όλθ θ οικογζνεια ζπρεπε να δειπνιςει μαηί με 

αρμονία, ειρινθ και καλοςφνθ ανάμεςά ςε όλουσ. Πρϊτα ζνα άτομο 

ζλεγε τθν προςευχι και ζνα απόςπαςμα από τθ Γραφι ςχετικά με τθ 

γζννθςθ του Χριςτοφ. Ακολουκοφςαν ευχζσ για ό,τι καλφτερο για το νζο 

ζτοσ και ςαν ςθμάδι ςυμφιλίωςθσ, αγάπθσ, φιλίασ και ειρινθσ 

μοιράηονταν opiate, λεπτά μπιςκότα που ςυμβόλιηαν το άγιο ψωμί. Οι 

Ορκόδοξοι Χριςτιανοί κάνουν το ίδιο μοιράηοντασ proskura ι prosfera 

(πρόςφορο). Παραδοςιακά πρζπει να υπάρχουν δϊδεκα πιάτα όςοι και 

οι μακθτζσ του Χριςτοφ, αλλά και οι δϊδεκα μινεσ. Μετά το δείπνο 

τραγουδοφςαν τα χριςτουγεννιάτικα κάλαντα. Τζλοσ, πολλοί άνκρωποι 

πιγαιναν ςτθ Μεςονφχτια Θεία Λειτουργία γνωςτι ωσ Pasterka (Θεία 

Λειτουργία του βοςκοφ). 

Το δείπνο τθσ παραμονισ των Χριςτουγζννων δεν περιελάμβανε πιάτα 

με κρζασ. Τα ςθμερινά δείπνα είναι πολυδάπανα και τρποποιθμζνα. Τα 

τυπικά πιάτα είναι θ ςοφπα από γογγφλια barszcz με μανιτάρια ι uszka 

ηυμαρικά γεμιςτά με μανιτάρια, μανιταρόςουπα, ζνα πιάτο από λάχανο 

(ςυνικωσ απλό λάχανο με μανιτάρια ι pierogi με λάχανο και μανιτάρια), 

γλυκά ηυμαρικά με ςπόρουσ παπαροφνασ, γλυκίςματα, φροφτα, ξθροί 

καρποί, γλυκά και ζνα ποτό από κομπόςτο, ςυνικωσ από βραςτά 

δαμάςκθνα, αχλάδια και μιλα. Το κυρίωσ πιάτο όμωσ είναι το ψάρι. Μια 

παραδοςιακι ςυνταγι είναι κυπρίνοσ με ςάλτςα και λαχανικά, 

αμφγδαλα, ςταφίδεσ, μπαχαρικά, κραςί ι μπφρα. 

Ένα δθμοφιλζσ γεγονόσ κατά τθν περίοδο των Χριςτουγζννων είναι το 

jaselka, μια αναπαράςταςθ τθσ Θείασ Γζννθςθσ από εραςιτζχνεσ. Στθν 

φπαικρο πθγαίνουν από ςπίτι ςε ςπίτι με ζνα αςτζρι ι φάτνθ. 

Παραδοςιακά το φιλοδϊρθμα ιταν χριςτουγεννιάτικεσ λιχουδιζσ αλλά 

τϊρα είναι μόνο ψιλά. Συχνά ντφνονται και αυτοςχεδιάηουν ςκθνζσ από 

τθ Βίβλο. 

 

  

 

 


