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Πού γίνεται το έθιμο του Χάσκαρη;
Το καρναβάλι της Καστοριάς ,τα Ραγκουτσάρια ( όπως αποκαλούν τα καρναβάλια στην Καστοριά)

είναι διαδεδομένο στην Ελλάδα λόγω των ξεχωριστών και ιδιαίτερων εθίμων του.

Ένα από τα πιο γνωστά αποκριάτικα έθιμα της περιοχης είναι ο "Χάσκαρης" .

Την Κυριακή της μεγάλης Αποκριάς αναβιώνουν κατά το σούρουπο οι μεγάλες φωτιές 

στις μεγάλες πλατείες της πόλης, στην Καστοριά και στα σπίτια, οι νοικοκυραίοι τηρούν 

το έθιμο του "Χάσκαρη". 



Τι γίνεται στο έθιμο του Χάσκαρη;
Στην άκρη ενός ξύλου δένουν μια κλωστή και στην άκρη της κλωστής ένα βρασμένο αυγό.    

Ο γεροντότερος της οικογένειας περιφέρει το αυγό καθώς αιωρείται στην άκρη της κλωστής στα 

στόματα των υπολοίπων μελών, οι οποίοι προσπαθούν για τρεις φορές να το «χάψουν». 

Η προσπάθεια να το αρπάξουν όλοι με το στόμα δημιουργεί εύθυμη ατμόσφαιρα, ενώ η επιτυχία 

συνοδεύεται με ενθουσιασμό και ευχές για καλή σοδειά όλη την χρονιά.



Τι συμβολίζει το έθιμο του Χάσκαρη;

Σύμφωνα με αρκετούς λαογράφους, ο συμβολισμός του εθίμου Χάσκαρι, έχει να κάνει με το ότι η 
Κυριακή της Αποκρίας (πριν την Καθαρά Δευτέρα) είναι η τελευταία μέρα που κάποιος μπορεί να 
καταναλώσει ακόμα γαλακτοκομικά και αυγά (σημειώνεται οτι η κρεατοφαγία έχει σταματήσει από την 
προηγούμενη Κυριακή). Έτσι μετά από αυτή την Κυριακή αρχίζει η νηστεία της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. Το έθιμο λοιπόν αυτό, θέλει να θυμίσει ότι κλείνουν τα στόματα το βράδυ της Κυριακής 
με αυγό, για να ανοίξουν πάλι με αυγό, το κόκκινο αυγό το βράδυ της Ανάστασης!



Τι θα χρειαστείτε για το έθιμο του Χάσκαρη;
Πάρτε έναν απλό ξύλινο πλάστη…(αν ανοίγετε φύλλο για πίτες θα έχετε 

σίγουρα στο σπίτι)

Δέστε σφιχτά στην άκρη του πλάστη σας περίπου μισό μέτρο κλωστή!

Σιγουρευτείτε ότι έχετε βράσει πολύ καλά τα αυγά που θα χρησιμοποιήσετε! 

(για να αποφύγετε ατυχήματα) Ξεφλουδίστε τα!

Στο σημείο αυτό θα κάνετε το πιο κρίσιμο στάδιο της προετοιμασίας! 

Θα δέσετε το αυγό σας όσο πιο καλά καλά μπορείτε με την κλωστή που κρέμεται 

από τον πλάστη σας…

Αν το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι…είστε έτοιμοι να αρχίσετε τον «χάσκαρη»! 

Καλή διασκέδαση!


