
Πρωτοχρονιά 
Η Πρωτοχρονιά γιορτάηεται ς’ όλο τον 

κόςμο με μεγαλοπρζπεια, λαμπρότθτα 

και με διάφορεσ εκδθλϊςεισ. Κατά τθν 

θμζρα αυτι γίνεται ανταλλαγι 

επιςκζψεων και δϊρων και επικρατοφν 

διάφορα ζκιμα, όπωσ τθσ βαςιλόπιτασ 

κ.ά., τα οποία μασ κλθροδότθςαν οι 

Βυηαντινοί πρόγονοί μασ, γιατί, 

ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ των 

αρχαίων ςυγγραφζων, οφτε οι Έλλθνεσ 

οφτε οι Ρωμαίοι γιόρταηαν τθν πρϊτθ 

μζρα του χρόνου. Οι δφο αυτοί λαοί που εκπροςωποφν τον αρχαίο κόςμο, ςυνικιηαν να 

γιορτάηουν τθν πρϊτθ θμζρα κάκε μθνόσ. Οι περιςςότερεσ μάλιςτα ελλθνικζσ πόλεισ δε 

ςυμφωνοφςαν οφτε ωσ προσ τθν αρχι του χρόνου. Σο ίδιο ςυνζβαινε και ανάμεςα ςτουσ 

ανατολικοφσ λαοφσ. 

Η 1θ Ιανουαρίου ςαν αρχι του χρόνου επικράτθςε να γιορτάηεται ςτθ Ρϊμθ από το 48 π.Χ., 

τθν εποχι δθλαδι του Καίςαρα, και πιρε πολλά ςτοιχεία από τθ ρωμαϊκι γιορτι 

ατουρνάλια. Από τότε τθν 1θ Ιανουαρίου δζχτθκαν ςαν Πρωτοχρονιά όλοι οι λατινογενείσ 

λαοί, κακϊσ και όλοι οι ρωμαιοκρατοφμενοι λαοί. 

Η Ορκόδοξθ όμωσ Εκκλθςία, τθσ εποχισ κυρίωσ του Μεγάλου Κωνςταντίνου, επειδι ικελε 

να χωρίςει τουσ Χριςτιανοφσ από τουσ ειδωλολάτρεσ, απαγόρευε ςτουσ χριςτιανοφσ να 

γιορτάηουν τθν Πρωτοχρονιά όπωσ εκείνοι. Σα αποτελζςματα όμωσ τθσ απαγόρευςθσ αυτισ 

ιταν πολφ μικρά. Απαλείφτθκαν μόνο τα ςτοιχεία εκείνα που ζρχονταν ςε τζλεια αντίκεςθ 

προσ τθ χριςτιανικι θκικι. 

Η Πρωτοχρονιά λοιπόν, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κάτω από τθν επίδραςθ τθσ Εκκλθςίασ 

και τθ ςφνδεςι τθσ με τθ γιορτι του Αγίου Βαςιλείου, διαιωνίςτθκε μζχρι ςιμερα ςαν 

λαϊκι γιορτι. Σα ςθμαντικότερα ζκιμα αυτισ είναι τα ακόλουκα: 

        Η διανομι ςτα παιδιά δϊρων, τα οποία οι νοικοκυρζσ παραςκευάηουν ςτα ςπίτια. Αυτά 

κυρίωσ είναι γλυκίςματα, όπωσ κουραμπιζδεσ, μελομακάρονα κ.ά. 

        υντροφιζσ μικρϊν παιδιϊν από τθν παραμονι ψάλλουν τα κάλαντα ςτα ςπίτια και ςτα 

μαγαηιά και μαηεφουν φιλοδωριματα.  

        Σα μεςάνυχτα τθσ παραμονισ, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τισ 12, ςβινουν τα φϊτα 

και οι οικογζνειεσ γφρω από το πρωτοχρονιάτικο τραπζηι ψάλλουν φμνουσ, ανταλλάςςουν 

φιλιά και κόβουν τθν πατροπαράδοτθ βαςιλόπιτα. Εκείνοσ μάλιςτα που βρίςκει ςτο 

κομμάτι του το νόμιςμα, που είναι κρυμμζνο μζςα ς’ αυτιν, κεωρείται ο τυχερόσ τθσ 

χρονιάσ.  

        Πολλοί καλοφν ζναν που να ζχει «καλό ποδαρικό» το πρωί τθσ Πρωτοχρονιάσ. 



        Επίςθσ δε δίνουν τίποτα ζξω από το ςπίτι, δε ρίχνουν νερό ζξω από αυτό και δεν 

αναφζρουν ονόματα επιβλαβϊν ηϊων, εντόμων κ.λπ. 

Ο Αι Βαςίλησ 
Σθν θμζρα του αγίου Βαςιλείου (πρωτοχρονιά) 

ζχουμε τθν προςμονι ενόσ ταπεινοφ και καλοφ 

Έλλθνα αγίου με τα μαφρα γζνια και το ςκοφρο 

φτωχό ράςο, που ζρχεται από τθν Καιςάρεια 

τθσ Καππαδοκίασ (Μικρά Αςία) να ευλογιςει τα 

ςπιτικά μασ και να πάρει το δικό του κομμάτι 

από τθ βαςιλόπιτα (βγάηομε ένα του Χριςτοφ, 

ένα τησ Παναγίασ, ένα του αγίου Βαςιλείου, ένα 

του φτωχοφ, ένα του ςπιτιοφ, και μετά τα δικά 

μασ –αν πζςει το φλουρί του Χριςτοφ, τθσ 

Παναγίασ ι του αγίου Βαςιλείου, το δίνουμε 

ςτθν εκκλθςία).  

Αυτόσ είναι ο άγιοσ Βαςίλειοσ, ο φιλάνκρωποσ 

επίςκοποσ του 4ου αιϊνα μ.Χ., ο άνκρωποσ των 

γραμμάτων ο ταπεινόσ και καυματουργόσ (ζνασ από τουσ Σρεισ Ιεράρχεσ), και όχι ο 

πονθροφλθσ Santa Claus που ειςιχκθ από τθν Αμερικι για να διαφθμίςει αναψυκτικά και 

τθν πραμάτεια των εμπόρων. Καλόσ είναι κι αυτόσ (με τθν άςπρθ γενειάδα και το βακφ 

γζλιο και τθν ταλαιπωρία του –λόγω κοιλίτςασ– να χωρζςει από τισ καμινάδεσ) αλλά ο δικόσ 

μασ, ο ρωμιόσ άγιοσ, είναι πιο άγιοσ, πιο βαθφσ (ςε νόθμα), λιγότερο διαφθμιςτικόσ αλλά 

όχι λιγότερο αξιαγάπθτοσ. 

Για τθν ιςτορία αναφζρουμε ότι ο Santa Claus, ο ευρωπαϊκόσ «Πατζρασ των 

Χριςτουγζννων», αντιςτοιχεί ςτον άγιο Νικόλαο και για όλεσ τισ χϊρεσ (εκτόσ από τθν 

Ελλάδα) επιςκζπτεται τα ςπίτια τα Χριςτοφγεννα. Εμείσ τον δεχόμαςτε τθν πρωτοχρονιά, 

γιατί είναι θ μζρα τθσ εορτισ του αγίου Βαςιλείου, που είναι ο δικόσ μασ «Πατζρασ των 

Χριςτουγζννων». Η μορφι του Santa Claus που ξζρουμε πλζον όλοι διαμορφϊκθκε από τον 

αμερικανό ςκιτςογράφο Σόμασ Ναςτ το 1862, με βάςθ παλαιότερεσ ευρωπαϊκζσ 

παραδόςεισ, ενϊ το κόκκινο χρϊμα τθσ ςτολισ του το πιρε εξαιτίασ του κόκκινου χρϊματοσ 

γνωςτοφ αμερικάνικου αναψυκτικοφ που χρθςιμοποίθςε τθ μορφι του ςε διαφθμίςεισ. 

Αρχικά ιταν ντυμζνοσ ςτα χρϊματα του ουράνιου τόξου. 

Η βαςιλόπιτα 
Η πίτα, που φτιάχνουμε τθν παραμονι τθσ Πρωτοχρονιάσ και που κόβεται ςε πανθγυρικι 

ςυγκζντρωςθ των μελϊν τθσ οικογζνειασ ι και άλλων ςυγγενϊν και φίλων, ζχει τισ ρίηεσ τθσ 

ςτα αρχαία ελλθνορωμαϊκά ζκιμα. 



τα Κρόνια (εορτι του κεοφ Κ(Χ)ρόνου, που λατρεφονταν ςτθν Ελλάδα) και ςτα 

ατουρνάλια (saturnalia) τθσ Ρϊμθσ, ζφτιαχναν γλυκά και πίτεσ, μζςα ςτα οποία ζβαηαν 

νομίςματα και ςε όποιον τφχαινε το κομμάτι, ιταν ο τυχερόσ τθσ παρζασ... 

Η ορκόδοξθ παράδοςθ ςυνζδεςε το ζκιμο με τθ Βαςιλόπιτα. Και θ ιςτορία τθσ ζχει ωσ εξισ. 

Ο Μ. Βαςίλειοσ, για να προςτατεφςει τθν περιφζρειά του, τθν Καιςάρεια τθσ Καππαδοκίασ, 

από επιδρομι αλλοφφλων, ζκανε ζρανο και μάηεψε χρυςά νομίςματα και άλλα τιμαλφι, 

για να τα δϊςει ςτουσ εχκροφσ, ϊςτε να τουσ δελεάςει, για να μθν λεθλατιςουν τθν 

περιοχι του. Ο εχκρόσ, όμωσ, τελικά, δεν κατόρκωςε να ειςβάλει ςτθν Καιςάρεια και τα 

τιμαλφι ζμειναν. Σότε, ο Μ. Βαςίλειοσ είπε να φτιάξουν μικρζσ πίττεσ - ψωμάκια, μζςα ςτισ 

οποίεσ ζβαηαν και ζνα χρυςό νόμιςμα, ι κάτι άλλο από όλα τα πολφτιμα πράγματα που 

είχαν μαηευτεί. Οι πίτεσ αυτζσ μοιράςτθκαν ςε όλουσ και ο κακζνασ κράταγε ό,τι του 

τφχαινε. Πάρα πολλά ζτυχαν και ςτα παιδιά...  

 


