
Οι γιορτές του Δωδεκαήμερου στην παλιά Γαλατινή. 

Συνέντευξη  από τη γιαγιά μου.                       

- Γιαγιά, πρέπει να κάνω μια εργασία για το σχολείο και θα ήθελα τη βοήθειά σου. Η 

εργασία αναφέρεται στα ήθη και έθιμα του Δωδεκαήμερου στην παλιά Γαλατινή.  

Πες μου σε παρακαλώ, πώς θυμάσαι αυτές τις γιορτινές μέρες; 

- Αυτές οι μέρες ήταν πολύ ωραίες. Κάθε χρόνο ήταν και καλύτερα και όταν τελείωναν 

οι γιορτές, περιμέναμε με ανυπομονησία τις επόμενες.  

-   Ποιες ήταν οι προετοιμασίες για τις γιορτές των Χριστουγέννων; 

- Οι νοικοκυρές από πολύ νωρίς καθάριζαν τα σπίτια τους, έφτιαχναν γλυκά για τις 

γιορτινές ημέρες που θα ακολουθούσαν, ενώ οι άνδρες έσφαζαν το γουρούνι της 

οικογένειας.  

Στο σπίτι μου, όταν ήμουνα μικρή, είχαμε γουρούνια στην αυλή. Ήμασταν τόσο κοντά 

με τα ζώα, που θυμάμαι μια φορά μου είχαν καταστρέψει μια κούκλα! Σφάζαμε 

λοιπόν τα γουρούνια πριν τα Χριστούγεννα και εξασφαλίζαμε έτσι το κρέας των 

γιορτών, αλλά και της υπόλοιπης χρονιάς. Επίσης,  χρησιμοποιούσαμε και το λίπος του 

ζώου για να  κάνουμε τις πίτες μας. 

- Τα παιδιά ερχόταν για να σας πούνε τα κάλαντα; Τι τους δίνατε; 

- Στα παιδιά παλιά έδιναν κολιαντίνες, που ήταν μικρά γλυκά ψωμάκια, και μανταρίνια. 

Δεν έδιναν τα σοκολατένια γλυκά όπως σήμερα.  

- Πώς γιορτάζατε την ημέρα των  Χριστουγέννων; 

- Τα Χριστούγεννα,  πηγαίναμε όλοι πολύ πρωί στην εκκλησία! Θυμάμαι, είχε πολύ κρύο 

και όλα ήταν χιονισμένα, καθώς τα παλιά χρόνια έριχνε το πρώτο χιόνι αρχές 

Δεκεμβρίου. Αφού τελείωνε η λειτουργία, πηγαίναμε και τρώγαμε οικογενειακά. Εγώ 

πήγαινα στην πεθερά μου, όπου μαζευόταν και οι υπόλοιποι συγγενείς και τρώγαμε 

όλοι μαζί. Οι άντρες καθόταν στο τραπέζι και εμείς που ήμασταν οι νύφες του σπιτιού, 

βοηθούσαμε την πεθερά να ετοιμάσει το τραπέζι και να σερβίρει το φαγητό. Τρώγαμε 

τηγανιά, σαρμάδες, πίτες και πίναμε κρασί.  

Αν υπήρχε στο σπίτι κάποιος που είχε την ονομαστική του γιορτή,  το σπίτι γέμιζε από  

κόσμο αμέσως μετά την εκκλησία και μέχρι αργά το βράδυ. Όλο σχεδόν το χωριό 

περνούσε για να ευχηθεί. Οι νοικοκυρές έφτιαχναν μεζέδες και κερνούσαν τους 

καλεσμένους. Στον μεζέ υπήρχε πίτα και ίσως κάποιο κομμάτι κρέας. Πρόσφεραν 

επίσης και κρασί στους άνδρες. 



- Τι άλλο γινόταν στις γιορτές; 

- Την Πρωτοχρονιά γινόταν τα Μπουμπουσάρια ή αλλιώς Ρογκατσάρια. Αυτό το έθιμο 

ξεκίνησε από πολύ παλιά,  καθώς  υπήρχε απ' όταν ήμουν εγώ μικρή και συνεχίζεται 

μέχρι σήμερα. Βέβαια, σήμερα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Τότε ντύνονταν οι 

νέοι με παραδοσιακές φορεσιές και έβαζαν  ένα κουδούνι στη πλάτη. Αυτά τα 

κουδούνια τα έφερναν από τα Γιάννενα. Οι προετοιμασίες για τη μεταμφίεση τους 

γινόταν από πολύ νωρίς, πριν από τα Χριστούγεννα. Εκτός από τους 

φουστανελοφόρους με τις παραδοσιακές φορεσιές που αντιπροσώπευαν τη λεβεντιά,  

μεταμφιέζονταν αντιπροσωπεύοντας την αστεία πλευρά,  σε νύφες και γαμπροί, 

γύφτοι, αρκουδιαρέοι με αρκούδα. Φυσικά ντύνονταν μόνο οι άνδρες και ξεχωριστά η 

κάθε γειτονιά. Συγκεντρώνονταν το πρωί της Πρωτοχρονιάς στην πλατεία, πριν 

χτυπήσει ο παπάς την καμπάνα και χόρευαν χωρίς όργανα, μόνο με τραγούδια που 

έλεγαν οι ίδιοι. Ήταν  τραγούδια κλέφτικα, του Μακεδονικού αγώνα. Εκεί γίνονταν και 

μία αναπαράσταση μάχης. Οι ρογκατσαρέοι που κέρδιζαν τη μάχη, έπαιρναν ως 

έπαθλο τη λειτουργιά από το χέρι του παπά. 

- Μετά  τα Μπουμπουσάρια τι κάνατε; 

- Πηγαίναμε στο σπίτι για φαγητό. Κόβαμε τη βασιλόπιτα, η οποία ήταν  πίτα με φύλλα 

και όποιος έβρισκε το Κωνσταντινάτο (φλουρί), θα ήταν τυχερός όλη τη χρονιά. Στη  

συνέχεια, περνούσαν από όλα τα σπίτια οι μεταμφιεσμένοι άντρες με τις 

παραδοσιακές στολές και έλεγαν σε κάθε σπίτι διαφορετικό τραγούδι ανάλογα με την 

κατάσταση του σπιτιού. Οι Ρογκατσαρέοι, άλλα τραγούδια έλεγαν στα σπίτια που ήταν 

κτηνοτρόφοι, άλλα όταν ο νοικοκύρης ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση, άλλα όταν 

ο νοικοκύρης ήταν δάσκαλος και άλλα όταν το σπίτι είχε νεοπαντρεμένους ή 

νεοαρραβωνιασμένους. 

- Τα Φώτα πώς γιορτάζονταν; 

- Τα Φώτα είχαμε ένα μοναδικό έθιμο. Το πρωί στην εκκλησία γινόταν ο αγιασμός των 

νερών. Ο παπάς είχε ένα δοχείο για τη βάφτιση του σταυρού και γύρω - γύρω ήταν οι 

πιστοί σε έναν κύκλο. Οι πιστοί πρόσφεραν χρήματα για την ενίσχυση της εκκλησίας 

και ο παπάς αργότερα διάβαζε τους δωρητές.  

- Σε ευχαριστώ πολύ γιαγιά για την συνέντευξη! 

- Εγώ σε ευχαριστώ, που μου θύμησες τα παλιά...! 

Εργασία της Κωνσταντίνας Βότση, 

μαθήτριας της Β' Γυμνασίου. 


