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Τις μέρες των 
Χριστουγέννων έρχονται στο μυαλό 
και στη σκέψη οι εικόνες που 
κυριαρχούσαν στη διάρκεια του 
Δωδεκαημέρου και κυρίως στα 
Χριστούγεννα. Ήθη, έθιμα και 
κυρίως τα χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, που εδώ στη Θράκη ήταν 
πάρα πολλά.

Κάθε χωριό είχε τα δικά του 
τραγούδια, διαφορετικά και 
ξέχωρα από το διπλανό. Πολλά και 
τα έθιμα τόσο από τον θρησκευτικό 
κύκλο όσο και από τον κύκλο των 
μεταμφιέσεων.

Η Θράκη δικαιολογημένα κατέχει την 
πρωτιά στο μεγάλο αριθμό 
χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. 
Αφού μόνο η Μάνη, χωριό της 
επαρχίας Διδυμοτείχου, έχει να μας 
παρουσιάσει 47 χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια.

Τι είναι τα Χριστούγεννα στην Θράκη 
και πως γιορτάζονται; 



Στη Θράκη τα παιδιά μέχρι το 1930 και λίγο 
αργότερα, από βδομάδες μπροστά και σαν έμπαινε 
η Σαρακοστή για τα Χριστούγεννα, άρχιζαν να 
ετοιμάζονται για τα «Κόλιαντα», κάνοντας πρόβες, 
φωνάζοντας στις γειτονιές κάθε βράδυ σχεδόν. 
Έτσι το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, 
πανέτοιμα πλέον, με τις ομάδες τους ξεχύνονταν 
στα θεοσκότεινα σοκάκια του χωριού, κρατώντας 
στα χέρια τους χοντρά και μακριά ξύλα, τις 
«τσουμάκες». Τα ξύλα αυτά δεν ήταν μόνο 
σύμβολο της γιορτής, που συμβολίζανε τα ραβδιά 
των ποιμένων της Βίβλου. Ήταν τα προστατευτικά 
τους μέσα από τις επιθέσεις των σκυλιών. Μ' αυτές 
επίσης θα χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών, για 
να τους ανοίξουν.

Στα χωριά των προσφύγων από την Ανατολική 
Θράκη τα παιδιά (πάντα τα αγόρια) έλεγαν τα 
δικά τους "κόλιντα", σαν αυτό που λένε ακόμα 
στο Φυλακτό, χωριό του Δήμου Τυχερού, του 
νομού Έβρου.

 ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ



Την παραμονή των Χριστουγέννων κάθε σπίτι έπρεπε να 
έχει 9 φαγητά, για να έχει το τραπέζι πολλά φαγητά σε 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχει επίσης και η 
ερμηνεία ότι τα 9 φαγιά συμβολίζουν τα μέρη που 
επισκέφθηκαν ο Χριστός, η Παναγία και ο Ιωσήφ κατά 
το διωγμό του Ηρώδη. Στο τραπέζι αφήνουν λίγο από 
όλα τα φαγητά για τις “ψυχές” και τα βάζουν κάτω 
από τα εικονίσματα, για να τα ευλογήσει ο 
Χριστός. Κατά μία εκδοχή τα 9 φαγητά ήταν η πίτα (για 
να γίνουν τα σιτάρια λαμπερά), το μέλι (για να 
κουβαλούν τα μέλη της οικογένειας πάρα πολλά 
πράγματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως οι 
μέλισσες), το κρασί (για να “απλώσει” η οικογένεια σαν 
κληματαριά), το σαραγλί (για να φερόμαστε πάντα 
“γλυκά” στους φίλους), το καρπούζι (για να' ναι γλυκιά 
σαν καρπούζι η παραγωγή), το πεπόνι (για να μιλούν οι 
συγχωριανοί με γλυκά λόγια για την οικογένεια), το 
μήλο (για να έχουν τα μέλη της οικογένειας κόκκινα 
μάγουλα), το σκόρδο (για να προστατεύονται από τα 
τσιμπήματα των εντόμων), το κρεμμύδι (για να έχουν οι 
λεχώνες πολύ γάλα). Άλλη εκδοχή: λαδερά και συνήθως 
ξερή τροφή (χαλβάς, ελιές, άζυμη πίττα, λάχανο, 
πιπεριές, μελιτζάνες, ντομάτες, τουρσί και αλατοπίπερο).

ΤΑ 9 ΦΑΓΗΤΑ



Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από 
τις παραμονές των εορτών ο 
νοικοκύρης ψάχνει στα χωράφια 
και διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο 
γερό , το πιο χοντρό ξύλο από 
πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του.
Αυτό ονομάζεται Χριστόξυλο και 
είναι το ξύλο που θα καίει για όλο 
το δωδεκαήμερο των εορτών (από 
τα Χριστούγεννα μέχρι και τα 
Φώτα) στο τζάκι του σπιτιού.

ΤΟ  ΧΡΙΣΤΟΞΥΛΟ



Οι γυναίκες των Σαρακατσάνων στη Θράκη 
συνήθιζαν να ζυμώνουν και να φτιάχνουν 
τη "Χριστόκλουρα", η οποία είναι 
κεντημένη. Τα κεντήματα στη 
"Χριστόκλουρα" αναπαριστούν πρόβατα, 
άλογα, τη στάνη, τη στρούγκα και άλλα 
στοιχεία του παλαιού καθημερινού τους 
βίου. Τη "Χριστόκλουρα" την τρώνε όλοι 
μαζί με μέλι, περιμένοντας τη γέννηση του 
Χριστού. Στο τραπέζι των Θρακιωτών 
ακόμη και σήμερα, το βράδυ της παραμονής 
των Χριστουγέννων, βρίσκονται εννέα 
διαφορετικά τρόφιμα, που το καθένα 
συμβολίζει στιγμές της καθημερινότητας.

Η ΧΡΙΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ



Το έθιμο των Μπαμουσιαραίων στο Ρήγιο της 
επαρχίας Διδυμοτείχου αναβιώνει τη 
δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Δύο 
παλικάρια μεταμφιέζονται το ένα σε 
μπαμπουσιάρο και το άλλο σε γυναίκα του 
μπαμπούσιαρου. Το πρώτο φορά μια 
νεροκολοκύθα στο πρόσωπο με τρύπες στα 
μάτια και στο στόμα, προβιές προβάτων και 
κρεμά στη μέση κουδούνια και στη ζώνη 
του ένα μεγάλο μαχαίρι. Ζουρνατζήτδες ή 
γκαϊντατζήδες συνοδεύουν το ζευγάρι 
καθώς και ένα νταουλτζή. Η άγρια και 
χαρακτηριστική μουσική των 
οργανοπαιχτών ξεσηκώνει όλο το χωριό.

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ 
ΜΠΑΜΟΥΣΙΑΡΑΙΩΝ



evros:https://www.e-evro
s.gr/gr/pages/20392/xris
toygenniatika-e8ima-xar
as-kai-agaphs-sth-8rakh
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