ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ
Την παραμονή των Χριστουγέννων οι άνθρωποι κρεμούν στην εξώπορτα του
σπιτιού τους ένα στεφάνι από έλατο, διακοσμημένο με χριστουγεννιάτικα
στολίδια. Το στεφάνι, φέρνει τύχη στους ενοίκους του σπιτιού.

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ
Χριστόψωμο, είναι το ψωμί το οποίο οι νοικοκυρές, ζυμώνουν τρεις ημέρες
πριν τα Χριστούγεννα. Η διαφορά που έχει με τα άλλα ψωμιά, είναι ο
στολισμός του με διάφορα κεντήματα. Οι νοικοκυρές, σχηματίζου με τη μισή
ζύμη μια μεγάλη κουλούρα και με την υπόλοιπη έναν σταυρό. Το
χριστόψωμο, συνηθίζεται να κόβεται από τον νοικοκύρη του σπιτιού και να
μοιράζεται σε όλους τους παρευρισκόμενους στο γιορτινό τραπέζι.

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΞΥΛΟ
Το Χριστόξυλο το αναζητά ο νοικοκύρης τις παραμονές των γιορτών. Διαλέγει
το πιο γερό, το πιο όμορφο, το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά. Η
παράδοση, μας λέει ότι καθώς καίγεται το Χριστόξυλο ο Χριστός ζεσταίνεται
στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ. Η κάθε νοικοκυρά, πρέπει να έχει καθαρίσει
το τζάκι ώστε να μην υπάρχουν στάχτες. Έτσι, την Παραμονή των
Χριστουγέννων όλη η οικογένεια είναι μαζεμένη γύρω από το τζάκι ,
τοποθετεί το Χριστόξυλο και ανάβει την φωτιά.

ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ
Το στόλισμα του καραβιού είναι ένα έθιμο που με το πέρασμα των χρόνων
αρχίζει να εξαφανίζεται. Συμβολίζει την κατεύθυνση του ανθρώπου στη ζωή
μετά τη γέννηση του Χριστού. Άρχισε να κατασκευάζεται από παιδιά
ναυτικών τα οποία αγαπούσαν τη θάλασσα και είχαν καιρό να δουν τους
γονείς τους.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Τα κάλαντα τα ψέλνουν κυρίως τα παιδιά, με τη συνοδεία μουσικών
οργάνων, όπως φυσαρμόνικα, ακορντεόν και τύμπανο ή του παραδοσιακού
σιδερένιου τριγώνου. Ψέλνονται συνήθως σε καταστήματα, σπίτια και
δημόσιους χώρους. Οι τραγουδιστές, ονομάζονται καλαντιστές. Μόλις
τελειώνει η ψαλμωδία, το φιλοδώρημα τους είναι είτε χρήματα είτε παλιά
προϊόντα.

ΟΙ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
Ο κουραμπιές είναι γλύκισμα που τρώγεται σε όλη την Ελλάδα.
Κατατάσσεται στα γλυκίσματα όπως το μελομακάρονο που παρασκευάζεται
τα Χριστούγεννα. Φτιάχνεται από αλεύρι, βούτυρο και άχνη ζάχαρη.

ΤΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
Το μελομακάρονο είναι ελληνικό γλύκισμα που παρασκευάζεται από αλεύρι,
μέλι, σιμιγδάλι, χυμό πορτοκαλιού και λάδι. Κατατάσσεται στα παραδοσιακά,
εθνικά γλυκίσματα των Χριστουγέννων.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Βασιλόπιτα είναι η πίτα που παρασκευάζεται σε ορισμένες χώρες από τους
χριστιανούς και κόβεται αφού αλλάξει ο χρόνος. Κατά το ελληνικό έθιμο,
φτιάχνεται παραμονή Πρωτοχρονιάς και περιέχει ένα χρυσό φλουρί που
φέρνει τύχη σε όποιον το κερδίσει. Πάνω της, γράφεται ο αριθμός του νέου
έτους. Έτσι, μόλις μπει το νέο έτος η βασιλόπιτα μπαίνει στο τραπέζι όπου ο
νοικοκύρης, αφού τη σταυρώσει με το μαχαίρι τρεις φορές, λέει χρόνια πολλά
και του χρόνου και αρχίζει να την κόβει.

ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, ο νοικοκύρης του σπιτιού, πηγαίνει στην
εκκλησία κρατώντας το ρόδι του για να το λειτουργήσει. Πηγαίνοντας στο
σπίτι, χτυπάει την πόρτα της εισόδου και ανοίγοντας σπάει με δύναμη το
ρόδι. Παράλληλα με το σπάσιμο του ροδιού δίνουν και την ευχή, ’’ Με υγεία,
ευτυχία και χαρά το νέο έτος’’.
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