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Κάλαντα
Χριστούγεννα στην 

Ελλάδα 
Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι 
μια από τις μεγαλύτερες 
Θρησκευτικές εορτές των 
Ελλήνων. Σε όλη τη χώρα τα 
παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε 
σπίτι για να πουν τα κάλαντα τις 
παραμονές των Χριστουγέννων, 
της Πρωτοχρονιάς και των 
Θεοφανίων, ενώ στις δώδεκα τα 
μεσάνυχτα ανάβουν φωτιές για να 
διώξουν τους καλικάντζαρους, 
έθιμο κυρίως της υπαίθρου.



Ένας διαφορετικός Άγιος 
Βασίλης που λέγεται 

Tomte στην Νορβηγια

Στη Νορβηγία, δεν είναι ο Άγιος 
Βασίλης που διανέμει δώρα στα 
παιδιά, αλλά ο Tømte, ένας 
γενειοφόρος νάνος, που φορά παλιά 
ρούχα και ένα κόκκινο καπέλο. 

Αυτό το πλάσμα θα προστατεύσει 
τους κατοίκους του χωριού, και σε 
αντάλλαγμα θα ζητήσει να φάει ένα 
μπολ με πλιγούρι βρώμης με 
βούτυρο για τον ερχομό των 
Χριστουγέννων.



Krampus, έθιμο είναι από
την Αυστρία 

Πρόκειται για έναν δαίμονα που φοβίζει τα 
παιδιά πριν τα Χριστούγεννα, ένα 
ασυνήθιστο θέμα.

Είναι ένα τέρας που «απειλεί» και «κυνηγά» 
τα παιδιά τα οποία δεν ήταν φρόνιμα.

Είναι το αντίθετο του Αγίου Νικολάου, του 
Αγίου που φέρνει δώρα στα παιδιά όταν είναι 
ήσυχα και καλά, (στον Δυτικό κόσμο 
αντίστοιχος του δικού μας Άη Βασίλη). 

Την παραμονή του Αγίου Νικολάου λοιπόν, 
οι νέοι φορούν μάσκες ξύλινες, φορούν 
δερμάτινους μανδύες και χτυπάνε κουδούνια, 

προαναγγέλοντας την άφιξη του τέρατος.



Η γιορτή Γιούλ, έθιμο από 
την Ισλανδία

Εμπνευσμένη από την κέλτικη παράδοση, η γιορτή  
ξεκινά 13 ημέρες πριν τα Χριστουγέννα. 
13 ξωτικά, βγαίνουν στους δρόμους της Ισλανδίας, 
χαρούμενοι, και διασκεδαστικοί. Γυρίζουν τα σπίτια 
όπου υπάρχουν παιδιά και τα παιδιά αφήνουν στο 
παράθυρο τα παπουτσάκια τους.

Στα καλά παιδιά τα ξωτικά προσφέρουν δώρα, ενώ 
στα άταχτα παιδιά, προσφέρουν χαλασμένα μήλα! 
Φορούν παραδοσιακά ρούχα της Ισλανδίας και τα 
ονόματά τους είναι ασυνήθιστα και 
χιουμοριστικά,όπως, ο κλέφτης των λουκάνικων, 
αυτός που χτυπά την πόρτα…



Αυτό το έθιμο είναι από 
την Σουηδία  και λέγεται  
Η κατσίκα του Gävle

Από το 1966, στην 
περιοχή αυτή της 
Σουηδίας, ετοιμάζουν μία 
τεράστια κατσίκα από 
άχυρα στο κέντρο της 
πλατείας και την καίνε 
πριν τις 31 Δεκεμβρίου.



Αυτό το έθιμο είναι από 
την Ουκρανία και 
λέγεται  
Το «Ιερό Δείπνο»

Το «Ιερό Δείπνο” αντιπροσωπεύει το 
αποκορύφωμα των Χριστουγέννων στην 
Ουκρανία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις, ωστόσο, 
ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο και ως εκ 
τούτου λαμβάνουν χώρα την 6η Ιανουαρίου έως 
τις 19 Ιανουαρίου. 
Το «Ιερό Δείπνο ξεκινά όταν τα παιδιά βλέπουν 
ένα αστέρι στον ουρανό της 6ης Ιανουαρίου. 
Συμβολίζει το ταξίδι των τριών σοφών. 
Η Kutia, μια γλυκιά πουτίγκα, είναι το πρώτο από 
δώδεκα πιάτα που σερβίρονται στο δείπνο της 
παραμονής των Χριστουγέννων (που ονομάζεται 
Svyaty Vechir).



Advent στην  Γερμανία
Στη Γερμανία ο εορτασμός των Χριστουγέννων 
αρχίζει πολύ νωρίς , όλο αυτό το διάστημα 
ονομάζεται Advent .

Κατασκευάζουν ένα στεφάνι που λέγεται  
Adventskranz από κλαδιά ελάτου και τοποθετούν 
επάνω τέσσερα κόκκινα κεριά, για κάθε μία από τις 
τέσσερις Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα. 
Παλιότερα το στεφάνι αυτό κρεμόταν με κόκκινες 
κορδέλες από τη λάμπα, σήμερα συνήθως είναι 
επιτραπέζιο. Την πρώτη Κυριακή πριν από τα 
Χριστούγεννα ανάβουν το ένα κερί, την δεύτερη 
Κυριακή καίνε δύο κεριά, την τρίτη Κυριακή τρία 
και την τελευταία Κυριακή πριν από τα 
Χριστούγεννα καίνε και τα τέσσερα κεριά πάνω στο 
στεφάνι.



Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο 
Έθιμο των βόρειων λαών κυρίως των 
Γερμανών 

Το Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο αναφέρεται σε μήνα 30 
ημερών με τελευταία μέρα την 25η Δεκεμβρίου, τη μέρα των 
Χριστουγέννων ή σε χρονική περίοδο 24 ημερών από 1ης 
μέχρι 24 Δεκεμβρίου.

Το Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο αποτελεί είτε μεγάλο βάζο 
είτε μεγάλο στολισμένο ανοικτό κουτί με δώρα. 

Και στις δύο περιπτώσεις κρέμονται από το στόμιο του βάζου 
ή του κουτιού 30 ή 24  αριθμημένα μικρά δωράκια που 
καθημερινά ανοίγουν τα παιδιά,

ως την παραμονή των Χριστουγέννων και τις μέρες που θα 
ακολουθήσουν.

Πηγές: https://www.youtube.com/watch?v=Zl82JL4JxjY

https://astrolife.gr/ethima-christougennon/

https://www.germanika-kallitheas.gr/

https://www.youtube.com/watch?v=Zl82JL4JxjY
https://astrolife.gr/ethima-christougennon/
https://www.germanika-kallitheas.gr/

