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Στη Μακεδονία κcιτά το χρονικό διάσrημα από τη ΥΙΟΡτή της yEvvησης του Χριστού μέχρι τη ΥΙΟΡτή των

Θεοφανίων έχουμε όπως και σrην υπόλοιπη Eί\λιiδα, τρεις Υιορτές cιyvρμoύ των παιδιών, που τελούνται

κcιτά τη νύκτα προς την ΠCφαμoνή κάθεμιας από τις Υιορτές αvτές. Σε κάποιες περιοχές όπως σrη Νάου

σα, σrην Κοζάνη και τη Σιάτιστα τελούνται μόνο οι δύο Υιορτές cιyvρμOύ των παιδιών, Υια τη ΥΙΟΡτή του

Χριστού και Υια τη ΥΙΟΡτή του ΑΥίου Βασιλείου ή του νέου έroυς.

Γράφει ο

Χρήστος Ζάλιος

Eκπcιιδευτικός - Συwρcιφέcις

ΝΙΑΟΥΣ'ΓΑ 16

Ειναι γνωστό ότι και οι τρεις Χρι

στιανικέο γιορτέο (Χριστού, Αγίου

Βασιλείου, Θεοφανείων) ορίστηκαν

να τελούνται από πολύ παλιά, στο

συγκεκριμένο χρόνο για να εξουδε

τερώσουν τις «εθνικέο νιορτέο- που

τελούνταν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι αρχαίοι Έλληνες κατά την χε ι-



μερινή τροπή του ήλιου γιόρταζαν

την γέννηση του Διονύσου. Αυτή η

αρχαία ελληνική γιορτή, είχε ετιί

σης ταυτιστεί και με την γιορτή του

Ήλιου, τον οτιοίο οι αρχαίοι λαοί ει

χαν θεοιτοιήοει. Συγκεκριμένα στους

Έλληνες, είχε ταυτιστεί με τον Φωτο

φόρο Απόλλωνα τουΉλιου. Η γιορτή

αυτή πέρασε και στην αρχαία Ρώμη

με τις δημοφιλείο γιορτέο των Σα

τουρνάλιων, προς τιμήν του Κρόνου

(Σατούρνου) τον Δεκέμβριο αλλά και

της θεάς Δήμητραο,

Τα Σατουρνάλια ήταν από τις σημα

ντικότερει; και ονομάζονταν: «Dies

Natalis Solis Invicti,» δηλαδή «Ημέρα

γέννηση; του ακατανίκητου'Ηλιου».

Ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός θέλο

ντας να ενώσει όλοικ τους λαού;

της αυτοκρατορίαο με μια θρησκεία ,

καθιέρωσε στις 25 Δεκεμβρίου του

274να γιορτάζεται η «ημέρα της Γέν

νησης του Ανίκητου Ήλιου». Ήταν

μια λατρεία που ένωνε το ελληνικό

«τριέσπερο» και τη γιορτή του «Φώ

τοφόρου Απόλλωνα Ήλιου» με την

αιγυπτιακή γιορτή «Γέννηση του

Όσιρη» και την περοική τριήμερη

γιορτή «Γέννηση του Μίθρα».

Ο Χριστιανισμός αφού για ιιολλούο

αιώνα; δεν κατόρθωσε να εξαλειψει

τα έθιμα του λαού που προέρχονταν

από τις παλιότερες θρησκεία; προ

σπάθησε να εκχριστιανίσει σκόπιμα

τις αρχαία; παγανιστικές γιορτέο του

Χειμερινού Ηλιοστασίου και κυρίωο τη

μεγάλη εθνικη εορτη του «ακατανικη

του θεου Ήλιου» (Dies Invictis Solis)

που ηταν διαδεδομένη σε όλη την επι

κράτεια της Ρωμα"ίκης αυτοκρατορΙας.

Ο εορτασμός της ημέρας των Χρι

στουγέννων στις 25 Δεκεμβριου ως

ημέρας γέννησης του Χριστου έπρε

πε να συντελέσει στον εξάλειψη

σημαντικων παγανιστικων γιορτων

που τηρουνταν εκεινον τον καιρό,

όπως τα Σατουρνάλια, τα Μπρουμά

λια και τα Βοτά. Με τον τρόπο αυτό

οι Χριστιανοί θέλησαν να επιβεβαι

ώσουν την επικράτηση της πίστη;

τους ενάντια στις ειδωλολατρικές

θεότητεο, δίνονταο ένα εντελώτ;

νέο, χριστιανικό περιεχόμενο στις

γιορτέτ; αυτέο, Σταδιακά λοιπόν τα

γενέθλια του Ήλιου της Δικαιοσύ

νης (του Ιησού Χριστού) πήραν τη

θέση της παγανιοτική; γιορτή; των

γενεθλίων του ΑνΙκητουΉλιου.

Στη Νάουσα και τα πεδινά χωριά της,

όπου οι ντόπιοι κάτοικοι των χωριών

εκτόο από την ελληνική γλώσσα μι

λούν και τα «εντότιικα», ένα τοπικό

σλαβοφανέο γλωσσικό ιδίωμα, η

γιορτή αγυρμού των παιδιών που

τελείται κατά την παραμονή των

Χριστουγέννων ονομάζεται «κόλι

ντα» και «κόλ(ε)ντε» ενώ αυιή που

τελείται κατά την τιαραμονή του νέου

έτοικ ονομάζεται «Σούρβα».

Ως προς την ονομασία των εΟRτων

με τις λέξει κάλαντα (κόλιαντα,

κόλιντα, κόλ(ε)ντε, κόλιντι) και

Σούρβα και τη διάκριση η σύγχυση

μεταξύ τους ισχυουν τα εξης: Το όνο

μα κάλαντα, ιιαραφθορά της λέξης

Kalendae, έμεινε ως κληρονομιά

από τις ΒυζαντινέςΚαλένδες,στους

χριστιανικούολαούοτης διαλυμένη;

αυτοκρατορΙας. Η λέξη αυτή φαίνε

ται ότι αρχικά σήμαινε την πρωτο

μηνιά, από τη μεγαλοπρεπέστατη

τέλεσητης γιορτή;της πρωτομηνιάς

του Ιανουαρίου,η οιιο ια είχε γινει και

πρωτοχρονιά,σε παραβολη με την

...στους κατοίκους των πε

δινών χωριών της Nάouσας

η λέξη κόλνtε, σημαίνει και

το άναμμα της φωηάς ης

πρωινές ώρες, ξημερώματα

παραμονής Xριστouyέννων...

πρωτομηνιά των άλλων μηνών μετέ

πεσε στη σημασία της πρωτοχρονιάς

και του τραγουδιού που ψάλλεται αρ

γότερα σ' αυτήν,

Απ' ότι φαίνεται από πολύ νωρκ; οι

Βυζαντινοί αγνοώνταο τη λατινική

σημασία της λέξης, νόμισαν ότι η λέξη

σημαίνει τα φιλοδωρήματα, τα οποία

δίνονταν στα παιδιά που τραγουδού

σαν τα επαινετικά τραγούδια. Τη ση

μασία αυτή έχει σήμερα στη Νάουσα,

στη Βέροια, την κοζάνη, τη Σιάτιστα

και σε άλλα μέρη της ΜακεδονΙας.

Κόλιντα ονομάζονται τα φιλοδωρήμα

τα τα οποία δίνονται στα παιδιά. Στο

πέρασμα του χρόνου η λέξη κόλιντα

πήρε και τη σημασία και την έννοια

των ευχετηρίων φράσεων «καλόο

χρόνοω, «χρόνια πολλά».

Στους ντόπιους κατοίκου; των πε

δινών χωριών της Νάουσας η λέξη

κόλντε εκτόο από τις σημασίει; που

έχουν λεχθεί, σημαίνει και το άναμ

μα της φωτιάς που γίνεται τις μικρέο

τιρωινέο ώρεο ξημερωματα παραμο

νή; Χριστουγέννων, ενώ στην πόλη

της Νάουσας το άναμμα της φωτιάο

ονομάζεται «καρτσιούνοω.

Στη Νάουσα, τα φιλοδωρήματα που

προσφέρουν κατά τη γιορτή των Χρι

στουγέννων λέγονται «κόλιντα», και

στα περισσότερα από τα πεδινά χω

ριά της «κόλϊεϊντε», αυτά όμως που

τφοσφέρουν κατά τη γιορτή του νέου

έτοικ λέγονται «σούρβα».

Στη Νάουσα και τα χωριά της τα παι

διά για τη γιορτη των Χριστουγέννων

από τα ξημερωματα της παραμονης,

κρατωντας στο ένα χέρι ραβδιά με

χοντρους ρόζους, με τα οποια χτυ

πουν τις πόρτες των σπιτιων που

επισκέπτονται τραγουδουν τα κά

λαντα, τα οποια ειναι εγκωμια και

ευχές στα μέλη της οικογένειας της

οποιας χτυπουν την πόρτα, αρχιζουν

δε συνηθως με τις φράσεις «κόλιντα
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Το παραδοσιακό ιικουλάτσε» που προσφέρεται στα παιδιά που ψάλλουν τα κάλαντα

μηάμτιου» η «κόλντε μηάμτιο».

Το κύριο φιλοδώρημα των παιδιών

την ημέρα του κόλντε, δηλαδή την

παραμονή των Χριστουγέννων, ήταν

τα μικρό κουλούρια με σουσάμι που

παραοκεύαζαν οι νοικοκυρές ειδικό

γι' αυτή τη γιορτινή ημέρα. Το κου

λούρι αυτό οι ντόπιοι κάτοικοι των

πεδινών χωριών της Νόουσας το

ονομάζουν «κουλάκ», οι Ναουσαίοι

«κουλίκι» και οι βλάχοι της Νόουσας

«κουλάκλου», Η λέξη προέρχεται

από την αρχαία ελληνική λέξη «κόλ

λιξ-κολλικιον» που σημαίνει κουλού

ρα από χοντρό αλεύρι.

Στα περισσότερα τραγούδια που λένε

τα παιδιά την παραμονή των Χρι

στουγέννων γίνεται επίκληοη για να

τους δοθεί το πολυπόθητο κουλού

ρι, που ήταν το κυρίωι; φιλοδώρημα,

μαζί με όλλα ευτελέστερα είδη όπως

ξηροικαρποι, ξυλοκέρατα, κόστανα

και αποξηραμένα σύκα.

Στη Νάουσα παλιότερα τα παιδιά

τραγουδούσαν: ιικόλιντα μέλιντα σούρ

βα Βασίλινα, το σκυλί σου μ' έφαΥε τρανό

κουλίκι θέλου».

Οι Βλόχοι της Νόουσας και της Βέ

ροιας τραγουδούσαν: κόλιντι μέλιντι,

ντεν μάϊ κουλάκλου =κόλιντα μέλιντα

δώσε μου ΥιαΥιά κουλούρι .

Οι εντόπιοι κάτοικοι των πεδινών χω

ριών της Νόουσας φωνάζουν κόλντε,

κόλντε, ντάημι μπάμπο κουλάκ (κόλντε-κόλ

ντε, δώσε μου Υιαγιά κουλούρι), ζητώντω;

και αυτοί το κύριο φιλοδώρημά τους

που αυτήν την ημέρα είναι το κουλάκ,

Κάηοιοι παρερμηνεύονταο τη ση

μασία της λέξης κόλ(ε)ντε υποστη

ρίζουν ότι προέρχεται από τη λέξη

κόλαμ που στην τοπική διάλεκτο

σημαίνει σφάζω. Λένε λοιπόν ότι τα

παιδιό αντί για κάλαντα όπως γίνε

ται σε όλη τη Μακεδονία, γυρνάνε τα

στιίτια και φωνάζουν κόλντε γιαγιά

δηλαδη σφόζουν γιαγιό, εννοωντας
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ότι τιροειδοηοιούν για τη σφαγή του

Ηρώδη. Ειναι μια άτιοψη τραβηγμένη

από τα μαλλιά, που η ετυμολογική

της ερμηνεία είναι τιαντελώο λαν

θασμένη και δεν έχει καμιά σχέση

με την πραγματικότητα του εθίμου,

Η λέξη «σούρβα» έχει τις ίδιεο σημα

σίεο που έχει και η λέξη «κόλιντα»,

δηλαδή σημαίνει τη γιορτή την παρα

μονή της πρωτοχρονιός, το τραγούδι

που λένε τα παιδιά αυτήν την ημέρα,

τα φιλοδωρήματα που δίνουν αυτή

τη μέρα στα παιδιά καθώτ και ό.τι ση

μαίνουν οι ευχετήρια; φράσεκ «χρό

νια πολλά» «καλόο χρόνος». Αλλό τι

σήμαινε πρώτα η λέξη σούρβα και

ιιώι; πήρε τις σημερινές της έννοι

ες; Αυτό είναι πιθανό να συνέβηκε

ως εξης: Τα τιαιδιά επισκέπτονταν

τα σηίτια των συμπολιτών κατά τις

μεγόλες γιορτές (Χριστούγεννα, Νέο

Έτος, Φώτα) λέγοντας τραγούδι του

οποιου η επωδός ειναι συνηθως η

αίτηση φιλοδωρήματοτ,

Στα χωριό τα οποία είχαν σουρβιές και

σούρβα, τα οποία ωριμάζουν κατά το

Νοέμβριο και τα ατιοταμίευαν για το

Χειμώνα, τα παιδιά φαίνεται ότι ως

επωδό στο τραγούδι για τα κάλαντα,

είχαν την αίτηση σούρβων, όπως σε

όλλα μέρη ζητούσαν κάστανα, πορ

τοκάλια, αυγό, κουλούρια και όλλα,

δηλαδή καρτιούο τους οττοίοικ ηαρή

γαγαν άφθονα στα χωριό τους. Τους

καριιούο αυτού; που ήταν άφθονοι, οι

νοικοκυρές θα τους έδιναν στα παιδιά

και αυτό θα τους έπαιρναν ευχαρί

στως καθώι; ήταν συνηθισμένα να αρ

κούνται σε ελάχιστα φιλοδωρήματα.

Οι οικοδέσποινες κατά τη σημαντικό

τερη γιορτή των Χριστουγέννων φαί

νεται ότι έδιναν στα ιιαιδιά κουλούρια

(κουλάτσε-κουλίκια), τα κόλιντα, κατά

δε την λιγότερο κατά την αντίληψή

τους εττιφανή γιορτή της πρωτοχρο

νιός σούρβα, καρπους δηλαδη σουρ-



Το ΙΙΥκούμνο», το χριστόψωμο που παρασκευάζεται την παραμονή των Χριστουγέννων

βιάο, ώριμου; και αποταμιευμένοικ

εκείνη την εηοχή στο σπίτι τοικ.

Έτσι η λέξη σούρβα κατέληξε να ση

μαίνει γενικό το φιλοδώρημα που

δίνεται στα παιδιά κατά τη γιορτή.

Ετιειδή όμως όπως είπαμε την ίδια ση

μασία είχε πάρει και η λέξη κόλιντα,

δηλαδή το φιλοδώρημα των ιιαιδιών,

ήταν επόμενο να θεωρηθούν οι λέξεις

συνώνυμετ και να σημαίνει και η λέξη

σούρβα ό,τι και η λέξη κόλιντα, δηλα

δη το άναμμα της φωτιάο, το τραγούδι

της παραμονήο, το φιλοδώρημα και

την ίδια την τελούμενη γιορτή,

Kόλνrε -Άναμμα της φωτιάο

Ξημερώματα της ηαραμονήο, κατά τκ

«μικρέο ώρεω (δηλαδή 3 η 4 το πρωί)

σε κάθε μαχαλά άναβαν μια μεγάλη

φωτιά, για να ζεσταθεί ο Χριστός,

όπως έλεγαν. Τα ξύλα με τα οποία

άναβαν τη φωτιά, τα παιδιά κάθε γει

τονιάο συνήθωο τα έκλεβαν από πολύ

νωρίτερα από τκ αυλέ; των σπιτιών η

και από τα χτήματα των συγχωριανών

που δεν τα είχαν καλό φυλαγμένα, Το

κλέψιμο των ξύλων ήταν πολύ παλιό

συνήθεια και για το συγκεκριμένο

σκοπό δεν το θεωρούσαν κακό.

Το πρωί της παραμονή; κατά τις 6,

όταν χτυπούσε η καμπάνα για την

εκκλησία, οι μικροί κολιντάρτσι (κο

λιντάρηδεο, καλανδολόγοι) ξεκινού

σαν για τα κόλντε (κάλαντα). Εκείνη

τη μέρα οι νοικοκύρηδετ; είχαν δε-

μένα τα σκυλιά και άφηναν κάποιο

φώι; αναμμένο γιατί όλοι περίμεναν

να περάσουν από το σπίτι τους οι μι

κροί ετιισκέιττεο.

Τα παιδιά γυρνούσαν από σπίτι σε

σπίτι φωνάζονταο «κόλντε μτιάμπο»

δηλαδή «κάλαντα γιαγιά», Στα χέρια

κρατούσαν ένα χοντρό κλαδί που στη

μια άκρη είχε «κοκοντάρκα» (δηλα

δη είχε ένα χοντρό ρόζο σαν μπόλα)

και μ' αυτό χτυπούσαν τις πόρτες των

σπιτιών για να ανοίξουν οι ιδιοκτή

τες, ενώ στον ώμο τους είχαν κρε

μασμένο τον τουρβά όπου μάζευαν

τα κόλντε που τους έδιναν. Δε μας

είναι γνωστό κάποιο συγκεκριμένο

τραγούδι αγυρμού των παιδιών και

αν υπήρχε, έχει ξεχαστεί από τιολλά

χρόνια πριν.

Σε κάθε σπίτι που πήγαιναν οι μικροί

εηισκέτιτει; φώναζαν μόνο «κόλντε

κόλντε, ντάημι μπάμπσ κσυλάτσε» (κό

λιντα, κόλιντα δώσε μου γιαγιά

κουλούρια) και όπου τους έδιναν φι

λοδωρήματα έλεγαν διάφορει; ευχέο

για το νοικοκύρη. Τα τιαιδιά τιήγαι

ναν από τον ένα μαχαλά στον άλλο

και μέχρι να ξημερωσει γυρνούσαν

όλα τα σπίτια του χωριού.

Οι νοικοκυρά; από την προηγούμενη

της ιιαραμονήο, σηκώνονταν πρωί να

κάνουν μικρό κουλουράκια με σου

σάμι που τα λέγανε κουλάτσε και τα

ψήνανε στο βρ'σνικ (στη γάστρα), Από

αυτό τα κουλάτσε δίνανε στα παιδιά.

Για κόλντε δε δίνανε λεφτά γιατί ο

κόσμοι; τότε ήταν φτωχός και δεν

είχε, έδιναν μόνο τα κουλάτσε, απο

ξηραμένα σύκα, κάστανα, καρύδια,

κουζιούρτσα (ξυλοκέρατα) και αυτό

όχι αγοραστό, αλλά από όσα είχαν

αποθηκεύσει για το χειμώνα. Οι νοι

κοκυρέο βάζανε σε ένα πιάτο σουσά

μι, κεχρί, σιτάρι, καλαμπόκι και όταν

ερχόντουσαν τα παιδιά για τα κόλε

ντα, τα βάζανε να καθίσουν κάτω και

ρίχνανε πόνω τους λίγους καρπούς.

Την ίδια μέρα προτού καθίσουνε στο

τραπέζι για φαγητό, έπαιρναν το ιιιά

το με τους καρπούς που είχαν ρίξει

πάνω στα παιδιά, έβγαιναν έξω στην

αυλή και ρίχνανε λίγο γύρω-γύρω. πί

στευαν ότι οι καρκόντζηδες (καλικά

ντζαροι) που τριγυρνούσαν αυτέο τκ

μέρει; όταν δούνε τους καρπούς, θα

σταματήσουν εκεί για να φάνε και δε

θα μαγαρίσουν τίποτα άλλο στο σπίτι



Οι τσιγαρίδες (κομμάτιαχοιρινού κρέατος) ήταν κύριο χριστουγεννιάτικο έδεσμα

Γκούμνο

την παραμονή των Χριστουγέννων

οι νοικοκυρέο κάνανε το Γκούμνο

(Χριστόψωμο). Ειναι το ψωμί που

οι νοικοκυρέτ ηαρασκευάζανε την

παραμονή των Χριστουγέννων ειδι

κά για τη μεγάλη αυτή θρησκευτική

γιορτή. Παρασκευάζεται όπως το συ

νηθισμένο ψωμί, από καλύτερο όμωι;

αλεύρι, κοσκινισμένο με ψιλή σήτα.

Είναι στρογγυλό και στην επάνω

ετιιφάνεια του έχει ένα μεγάλο τσι

γκελωτό σταυρό από ζυμάρι και έναν

πλούσιο διάκοσμο με ηαραστάσεκ

και κεντίδια, πριν το ψήσουν, βάζανε

στη μέση ένα ωμό αυγό (ακαθάριστο)

και στκ άκρεο του σταυρού από ένα

ξηρό καρπό. Οι ηαραστάοεκ που κά

νανε στα κενά που έχει ο σταυρός

και στις άκρεο, συνήθωο αττεικονί

ζανε «το χέρι του Θεού», «ΤΟ ζευγά»,

«τα παιδιά», «τα βόδια», «αρνακια»,

«πουλιά» κλπ.

Οι νοικοκυρέτ; βάζανε το Γκούμνδ

τιάνω στη σινία (σοφρά) σε μια ακι:>!]

της κάμαραο και το αφήναν εκει

τρεις μέρεο, δεν το κόβανε. Από την

πρώτη μέχρι και την τρίτη μέρα των

Χριστουγέννων κάθε φορά που βάζα

νε τραπέζι, το είχανε και αυτό πάνω

στο τραπέζι αλλά δεν το τρώγανε. Το

κόβανε και έτρωγαν από ένα κομμάτι

όλα τα μέλη της οικογένειαο, την τρί

τη μέρα των Χριστουγέννων. Από το

αυγό που ειχε στη μέση το γκούμνο,

έτρωγε από λίγο όλη η οικογένεια

γιατί τιίστευαν ότι ήταν καλό «για

να μη τους πονάνε τα λαιμά»,

την παραμονή του κόλντε, το βρά

δυ, όταν κάθονταν όλοι γύρω γύρω

στη σινία για να φάνε έλεγε η γιαγια

στα παιδιά, πάρτε να φάτε από λίγο

σκόρδο να μη σας πονάνε τα μάτια.

Μετά όλοι μαζι σήκωναν τρεις φο

ρέι; το τραπέζι προς τα ιιάνω. Αυτό

γινόταν ως εξης:Όπως κάθονταν στο
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τραπέζι για να φάνε, έλεγε ο αφέ,

ντης του στιιτιού: θα σηκωθούμε όλοι

μαζί να σηκώσουμε το τραπέζι και δεν

πρέπει να Υ'αυγίζουν τα σκυλιά γιατί μετά

θα μαλώνουμε συνέχεια μέσα στην. οικο

γένεια. Το τραπέζι το σήκωναν τρεις

φορέο, πανω κάτω, πάνω κάτω με το

φαγητό που ειχε επάνω του.

Εκείνο το βράδυ ο νοικοκύρη; του

σπιτιού, ο πατέραο η ο ηατιπούο, θα

φέρει ένα μεγάλο Εύλο από δέντρο

που βγάζει καρτιούο, θα το βάλει

στο τζάκι, θα σκαλίσει με τη μασιά

τη φωτιά και θα πει διάφορει; ευχέσ,

Μετά ερχόταν η γιαγιά έχοντα; στην

υφαντή ηοδιά της καρύδια, κάστα

να, σύκα, ξυλοκέρατα, τα έριχνε στο

τζάκι, έπαιρνε μια χούφτα αλάτι το

έριχνε στη φωτιά και ευχόταν, «όπως

σκάει το αλάτι έτσι να γεwlOύνται τα αρ

νάκια», αυτό το έκανε και το έλεγε

τρεις φορέτ.

Δώδεκα μέρει; η φωτιά δεν έπρεπε

να σβήσει και για δώδεκα μέρεο, από

την τιαραμονή των Χριστουγέννων

μέχρι τα Φώτα κάθε βράδυ θύμιαζαν

μέσα στο σπΙτι.

Η rουρουvοχαρά

Ένα από τα σημαντικότερα χριστού

γεννιάτικα έθιμα σε όλη τη Μακεδο

νια, αλλά και σε πολλές τιεριοχέο της

Ελλαδος είναι η γουρουνοχαρά, καθε

οικογένεια αγόραζε από πολύ νωρκ;

ένα η δυο γουρούνια που θα τα μεγά

λωνε για τα Χριστούγεννα, Τα τάιζαν

πάρα πολύ και τιροοηαθούσαν να τα

ηαχύνουν όσο γίνεται περισσότερο,

κάποια μάλιστα έφταναν μέχρι και

ιεο οκάδεο.

Το γουρούνι σφαζόταν την ηαραμονή

των Χριστουγέννων και ήταν το κύ

ριο Χριστουγεννιάτικο έδεσμα. Όσο

κρέαο δεν κατανάλωναν την περίοδο

των γιορτών το παστώνανε και επει

δη οι χειμώνες ήταν ηολύ κρύοι το

διατηρούσανε με τη μορφή του κα

βουρμά για μεγάλο χρονικό διάστη

μα. Τη δεύτερη μέρα των Χριστου

γέννων, οι χωρικοί έκοβαν το κρέαο

του γουρουνιού, έφτιαχναν λουκά

νικα, έβγαζαν τη λίγδα που ήταν το

λάδι και το βούτυρο της χρονιάο και



έφτιαχναν τις τσιγαρίδες. Τίποτα δεν

έμενε αναξιοποίητο. Από το δέρμα

του γουρουνιού έκαναν τα πίντσι

(γουρουνοτσάρουχα), ζωνες και κορ

δόνια, ενώ την ουροδόχο κύστη την

έκαναν μιτάλα για τα παιδιά.

'Ισίκαρ-τσίκαρ

Την ημέρα των Χριστουγέννων ιιή

γαιναν όλοι οικογενειακώι; στην

εκκλησία. Όταν ο νοικοκύρη; και η

οικογένειά του γυρνούσανε από την

εκκλησία, παίρνανε ξυλαρόκια που τα

κόβανε από τον κήπο, κάποιου γείτο

να όχι από το δικό τους, ανακατεύανε

τη φωτιά στο τζάκι για να βγάλει σπί

θες και λέγανε ευχές όπως: «κοουκο

ίσκρα κι tanclvrvaτ τόουκο μπερκέτια ντα

ίμαμε» που σημαίνει «όσες σπίθες βγάζει

τόσα αγαθά να έχουμε».

Επίσης όποιος ερχότανε επίσκεψη

μετά την εκκλησία έκανε και αυτό το

Τσίκαρ-τσίκαρ, δηλαδή έπαιρνε από

την άκρη του δρόμου η από το γείτο

να ένα ξυλόκι και όταν έμπαινε στο

σπίτι χτυπούσε με αυτό τη φωτιά για

να βγάλει σπίθες και το έριχνε να καεί

λέγοντας ευχέο. Για τη σημασία αυτού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

του εθίμου πολλοί υποστηρίζουν ότι

το έκαναν για να φύγουν τα δαιμόνια,

αλλό και για να έχουν μπερκέτια. Το

τσίκαρ τσίκαρ το έκαναν οι ετιισκέ

πτες κάθε σπιτιού σε όλη τη διάρκεια

του Δωδεκαήμερου, μέχρι τα Φώτα.

Τα Χριστούγεννα μετά την εκκλησία

στο σπίτι είχανε τραπέζι. Το φαγητό

για τη γιορτινή αυτή ημέρα ήταν συ

νήθωτ; χοιρινό κρέαι; με πράσα.

Σούρβα

την παρομονή της πρωτοχρονιός

έχουμε τα «Σούρβα», Το πρωί της πα

ραμονή; της πρωτοχρονιός, ανάβα

νε στους μαχαλόδες τη φωτιά για τα

Σούρβα. Τα παιδιά γυρνούσαν πόλι

από σπίτι σε σπίτι όλο το χωριό λέγο

ντας τα Σούρβα. Ούτε σε αυτή τη γιορ

τη μας είναι γνωστό κάποιο τραγούδι

αγυρμού των παιδιών. Σε κάθε σπίτι

που επισκέπτονταν τα μικρό παιδιά

χτυπούσαν την πόρτα με τη «σουρ

βόσκα», φώνα αν «Σούρβα, σούρβα ντά

ημι μπάμπο κaλαμπάσι» (δηλαδή Σούρβα,

σούρβα δώσε μρυ γιαγιά Αουκάνικα) και

έλεγαν ευχές για τους σπιτικους.

Στα χέρια κρατούσαν ραβδί από ξυχο

κρανιάο η σουρβιάι; (σουρβάσκα) που

στη μια του άκρη είχε 2-3 κερατάκια.

Σ' αυτό τα κερατάκια οι νοικοκυρά;

κάρφωναν κομματάκια λίπος από

το γουρούνι που είχαν σφάδει για τα

Χριστούγεννα και κομματάκια από

τα λουκάνικα που είχαν φτιόξει από

το ίδιο γουρούνι. Αυτή την ημέρα οι

νοικοκυρέο δεν δίνανε κουλουράκια

η όλλα είδη, αλλά κυρίως κομμάτια

από λουκάνικα και κομμάτια από

λίπος. Με το λίπος που συγκέντρω

ναν τα παιδιά στα σούρβα κάνανε οι

μανόδες τους λίγδα και τσιγαρίδες.

Στα σούρβα είχαμε πόλι το έθιμο

«τσίκαρ-τσίκαρ» από τους νοικοκύ

ρηδες κάθε σπιτιού αλλό και από

τους επισκέπτες που συνεχιζόταν

μέχρι την ημέρα των Φώτων,

Για την πρωτοχρονιά δεν κάνανε

γκούμνο αλλό τη γνωστή σε όλους

τους Μακεδόνες βασιλόπιτα. Η βα

σιλόπιτα ήταν πίτα με τυρί η πράσο

η κολοκύθα και μέσα βάζανε ένα νό

μισμα, το φλουρί.

Αυτόο που θα έβρισκε το νόμισμα

λέγανε ότι θα είναι τυχερός όλη τη

χρονιά. ~
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