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Σημείωμα σύνταξης 

Με τη δημιουργική δράση και έμπνευση των μαθητών και 

μαθητριών του τμήματος α1 γυμνασίου του Σχολείου μας, σας 

παρουσιάζεται το 9ο τεύχος του περιοδικού “Ο Φάρος της Μουσικής”!! 

Το βασικό θέμα αυτού του τεύχους 

είναι Τα ήθη και έθιμα Χριστουγέννων, 

Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων και 

πληροφορίες και συνεντεύξεις για τις 

γιορτές αυτές. Ακόμη έχουμε τη στήλη 

των Συνταγών, αλλά και Σκίτσα με θέμα 

την Πρωτοχρονιά. 

 

Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα κατά την ανάγνωση 

των σελίδων του περιοδικού μας!! 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά!!! 

 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

Βασιλική Κοσμάνου, Χάιδω Ευθυμίου και Βασιλική Ντριγκόγια 
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Περιεχόμενα 

- Κύριο θέμα: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια        4 

- Συνταγές             30 

- Σκίτσα για το κύριο θέμα           31 
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Η ιστορία των Χριστουγέννων 

Από τη Νίκη Δράμη 
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Από το βιβλίο «Ο Θεός στη γη μας: Η ζωή του Χριστού» 

της Καλλιόπης Γ. Ιορδανοπούλου 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Από τη Νίκη Δράμη 

 

1. Είναι Ορθόδοξο έθιμο το Χριστουγεννιάτικο δένδρο και τι πραγματικά συμβολίζει; Τί 

γνωρίζετε για το δένδρο των Χριστουγέννων; 

2. Τί γνωρίζετε για το Μ. Βασίλειο; Ταυτίζεται το πρόσωπο του Μ. Βασιλείου με τον Αη 

Βασίλη;  

3. Τί ξέρετε για τη Γέννηση Του Χριστού; 

 

1o θέμα: Tο δένδρο των Χριστουγέννων 

 

Κάθε χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων, το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίζει σπίτια, 

δρόμους, πλατείες, καταστήματα, αίθουσες, 

αυλές, συμβάλλοντας έτσι στην εορταστική 

ατμόσφαιρα των ημερών αυτών. Όμως τί 

πραγματικά συμβολίζει; Οι θεωρίες πολλές, αλλά 

η σωστή απάντηση βρίσκεται στην ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας μας, διότι το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα Εκκλησιαστικό Σύμβολο γι’ αυτό και ο στολισμός 

του είναι ένα παλαιό και απόλυτα ορθόδοξο έθιμο! Ένα προεόρτιο απολυτίκιο των 

Χριστουγέννων λέγει: 

 

῾Ετοιμάζου Βηθλεέμ· ἤνοικται πᾶσιν ἡ ᾿Εδέμ. 

Εὐτρεπίζου ᾿Εφραθᾶ, ὅτι τό ξύλον τῆς ζωῆς, 

ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου. 

Παράδεισος καί γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, 

ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τό θεῖον φυτόν· 

ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχί δέ ὡς ὁ ᾿Αδάμ τεθνηξόμεθα. 

Χριστός γεννᾶται, τήν πρίν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα. 
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Δηλαδή τονίζει ότι υπήρχε στον παράδεισο, ένα φυτό, από τον καρπό του οποίου, αφού 

φάγαμε, πεθάναμε. Τώρα, υπάρχει ένας καινούργιος παράδεισος, η κοιλιά της Θεοτόκου, 

μέσα στον οποίο παράδεισο φύτρωσε ένα καινούργιο φυτό, εκ του οποίου αν φάμε τους 

καρπούς, θα ζήσουμε και δεν θα πεθάνουμε, όπως πέθαναν οι πρωτόπλαστοι. Αυτό το 

φυτό είναι ο Ιησούς Χριστός! 

 

Γιατί χρησιμοποιήθηκε το έλατο και όχι κάποιο άλλο δέντρο; 

α) Ο Ιησούς Χριστός είναι η ΖΩΗ, κι αυτό συμβολίζεται θαυμάσια με το έλατο που μέσα 

στο καταχείμωνο είναι ζωντανό και καταπράσινο! 

β) Με το σχήμα του οδηγεί προς τον ουρανό, προς τον Θεό! 

γ) Δείχνει ακόμη ότι ο Θεός κατέρχεται και απλώνεται και αγκαλιάζει όλη την γη! 

δ) Τα στολίδια που βρίσκονται πάνω στο έλατο έχουν κι αυτά τον συμβολισμό τους. 

Είναι τα χαρίσματα και οι χάρες του Θεού που σκορπά στους ανθρώπους και κυρίως ὁ 

καρπός του δένδρου «το Σώμα και Αίμα του Κυρίου» που τώρα μας προσφέρεται για να 

ζήσουμε. Και η φάτνη που τοποθετούμε στη βάση του δέντρου συμβολίζει το Νέο 

Παράδεισο, την Υπ. Θεοτόκο, μέσα στον οποίο γεννήθηκε-φύτρωσε το νέο δένδρο, ο 

Ιησούς Χριστός! Αυτό το φυτό υπάρχει πάντα και μέσα σε κάθε εκκλησία, ως 

πολυέλεος! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

2ο θέμα: Ο Αη Βασίλης 

 
Όταν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς 

γυρνούμε από γειτονιά σε γειτονιά και λέμε τα 

κάλαντα, τι λέμε; «Αη Βασίλης έρχεται από την 

Καισαρεία…».  

Δεν λέμε από την Αγγλία, από τη Φινλανδία. 

Αυτός είναι ο Αη Βασίλης, ο Μέγας Βασίλειος. 

Βέβαια το ότι λέγεται Αη Βασίλης δεν είναι 

παράξενο. Έτσι λέει ο λαός και τον Αη-Λιά, τον Αη-Νικόλα, τον Αη-Γιώργη… 

 Ο Μέγας Βασίλειος, λοιπόν, ο Αη Βασίλης που κατάγεται από την Καισάρεια της 

Καππαδοκίας, ήταν ψηλός, αδύνατος και μελαχρινός. Πέθανε σε νεαρή ηλικία γύρω στα 

45 έτη. Όμως τι τον έκανε χοντρό και κοντό;  

Ο Μ. Βασίλειος του 4
ου

 αι. μ.Χ. ήταν μεν 

άνθρωπος των γραμμάτων και της γνώσης, της 

μόρφωσης και του ασκητικού πνεύματος, αλλά 

και βαθειά φιλάνθρωπος!  

 Είχε φτιάξει μια τεράστια πολιτεία με 

νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, 

λεπροκομεία, πτωχοκομεία, τη γνωστή 

Βασιλειάδα, και συγκέντρωνε εκεί όλους τους 

φτωχούς και ανήμπορους ανθρώπους. Τους 

παρείχε όσα είχαν ανάγκη, μαζί με την ευλογία 

του Θεού. 

 Όταν αυτός ο φιλάνθρωπος άγιος κοιμήθηκε, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τον 

ξεχάσουν και έλεγαν: «Που είναι αυτός ο άγιος άνθρωπος, που ερχόταν στα σπίτια των 

φτωχών με ένα δεματάκι στα χέρια ή με μια καλή ευχή στο στόμα στα σπίτια των 

πλουσιότερων;». 

 Έτσι δημιούργησε μια πνευματική οικογένεια, ο φιλάνθρωπος άγιος Βασίλειος και 

ζούσε μέσα στο λαό κι ο λαός τον αγαπούσε, τον ένιωθε πάντοτε κοντά του. Η 
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«Βασιλειάδα», που αποτελεί, διά μέσου των αιώνων, πρότυπο έργο ανθρωπιάς και 

κοινωνικής προσφοράς, είναι δημιούργημα της γλυκύτατης καρδιάς του και της 

ανιδιοτελούς αγάπης του, που τον «εξανάγκαζε» να φθάνει μέχρι το σημείο να 

περιθάλπει και τους λεπρούς, μάλιστα δε να τους περιποιείται ο ίδιος προσωπικά και το 

πιο παράδοξο, να ασπάζεται και τις πληγές τους με την ίδια ευλάβεια που ασπαζόταν την 

εικόνα του Χριστού και των Αγίων…  

Μετά την κοίμησή του όμως, την ημέρα της γιορτής του τον ενθυμούνταν πιο 

έντονα και για να κάνουν ζωντανή την παρουσία του κοντά τους. Έτρεχαν από πόρτα σε 

πόρτα και μιμούνταν τον Μ. Βασίλειο, στις ευχές και στις φιλανθρωπίες και όπως 

εκείνος – έτσι και τώρα – μοίραζαν δώρα και ευχές σε όλους και στους φτωχούς. Βέβαια 

κάποιοι πήγαιναν μεταμφιεσμένοι, για να μην τους γνωρίζουν και έλεγαν: «Ο άγιος 

Βασίλειος σου προσφέρει ή εύχεται, και επαναλάμβαναν τις ευχές που τους έδινε ο 

Μέγας Βασίλειος, όσο ζούσε, για να θυμούνται τι πρόσφερε ο Άγιος στους ανθρώπους 

εκείνους τους καιρούς. 

Κάποιοι δε, πιο έξυπνοι και πιο φιλόσοφοι, ανέβαιναν πάνω στις σκεπές των 

σπιτιών και από την καμινάδα κρεμούσαν ένα σχοινί με ένα καμπανάκι στην άκρη. Όταν 

αυτό έφτανε στο τζάκι, το κουνούσαν και φώναζαν ευχές του Μ. Βασιλείου, έτσι ώστε 

να φαίνεται ότι κατεβαίνουν από τον ουρανό και ότι τις λέει ο ίδιος ο Μ. Βασίλειος!!! 

Σιγά-σιγά αυτό το τόσο σπουδαίο και φιλάνθρωπο πνεύμα του Μ. Βασιλείου, το 

πνεύμα της ελεημοσύνης, το ενσάρκωσαν και του έδωσαν μορφή ανθρώπου με το 

πορφυρό ένδυμα των αυτοκρατόρων, το κοντόχονδρο 

ανάστημα, που είναι έκφραση μιας δημιουργικής 

αφθονίας και με το γεροντικό πρόσωπο, που είναι 

έκφραση της σοφίας και της πολύχρονης εμπειρίας. Έτσι 

οι ορθόδοξοι Χριστιανοί της Καππαδοκίας 

προσωποποίησαν στον Αη Βασίλη τον πλούτο των 

χαρισμάτων και των φιλανθρωπικών χαρισμάτων του Μ. Βασιλείου, τα οποία θα ήθελαν 

να θυμούνται πάντοτε. Τέτοιους ανθρώπους δεν μπορείς ποτέ να τους ξεχάσεις. 
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3
ο
 Η Βασιλόπιτα 

 

 Η βασιλόπιτα είναι μια λαϊκή αφορμή 

για να ευλογηθούν τα υλικά αγαθά μας από 

έναν άγιο, ο οποίος τα πρόσφερε 

πλουσιοπάροχα στους φτωχούς, όπως ο Μ. 

Βασίλειος (αντίστοιχα και η φανουρόπιτα 

προς τον Άγιο Φανούριο κ.α.). Η ευλάβεια 

όμως των ανθρώπων την περιέβαλε με 

περισσότερη μεγαλοπρέπεια.  

 Έτσι, αφού η 1
η
 Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως Πρωτοχρονιά, θέλησαν οι άνθρωποι, 

μέσα σε ένα κλίμα γιορτινό, να επεκτείνουν τις ευλογίες του Θεού σε όλα τους τα αγαθά, 

υπενθυμίζοντας ότι τα υλικά αγαθά είναι μεν χρήσιμα, αλλά όχι το παν στη ζωή μας. 

Αυτό συμβολίζει η κοπή της βασιλόπιτας. Συνεπώς:  

- Η πίτα είναι σύμβολο των αγαθών της ζωής που προσφέρονται σε μας. 

- Η μερίδα, η μία που περιέχει το φλουρί, είναι η εκλεκτή μερίδα, και μας θυμίζει 

τα λόγια του Κυρίου προς τη Μάρθα: «Μαρία δέ, τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο». 

Δηλαδή καλά και απαραίτητα τα υλικά αγαθά στη ζωή μας, αλλά η «εκλεκτή 

μερίδα» που περιέχει το φλουρί, δηλαδή το Σώμα, το Αίμα και την ευλογία του 

Χριστού, είναι το άριστο αγαθό!  

Έτσι, στη γιορτή του Μ. Βασιλείου, η οποία συμπίπτει με την ημέρα της 

Πρωτοχρονιάς, οι ορθόδοξοι χριστιανοί βρήκαν την ευκαιρία να μας θυμίσουν ότι 

στη χρονιά αυτή να μη ζούμε θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα τα υλικά αγαθά, 

αλλά τα πνευματικά. 
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Συνέντευξη με την κ. Ντράχα Μαργαρίτα 

Στην Γεωργιλά-Νέμα Ευαγγελινή 

Η κ. Μαργαρίτα μας είναι από τον Κυπάρισσο, ένα χωριό στη Λάρισα, και γεννήθηκε το 

1940. Παρακάτω μας λέει πως περνούσε τις Χριστουγεννιάτικες Διακοπές της στον 

Κυπάρισσο.   

-Καλησπέρα σας. Είμαι μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου της Λάρισας. Είμαι εδώ για να 

μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα στον Κυπάρισσο. Πείτε μας: Πώς περνούσατε τις 

Διακοπές των Χριστουγέννων;  

-Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνέντευξη. Και τώρα 

στο θέμα μας. Περνούσαμε πολύ ωραία! Περιμέναμε με ανυπομονησία τις γιορτές. Αν 

και δεν είχαμε αρκετά χρήματα για παιχνίδια (που άλλωστε δεν υπήρχαν και πολλά 

τότε) ή για φαγητά, όπως κουραμπιέδες και μελομακάρονα, τα Χριστούγεννα ήταν μια 

πολύ ιδιαίτερη γιορτή για μας. Τα κάλαντα μου άρεσαν πάρα πολύ! Την παραμονή έλεγα 

τα κάλαντα που λέμε και σήμερα, με τις φίλες μου 

και ύστερα γυρνούσαμε στο σπίτι και συζητούσαμε 

για το δέντρο που είχε στολίσει η κάθε μια από 

εμάς. Τότε στολίζαμε ένα έλατο με βαμβάκι και 

φτιάχναμε μια φάτνη σχεδιασμένη από εμάς. Όσο 

πιο πολύ κουραζόμασταν τόσο πιο πολύ 

χαιρόμασταν. Την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων χτυπούσαν οι καμπάνες στις 5 το 

πρωί, ο κόσμος σηκωνόταν και πήγαινε στην εκκλησία να ακούσει τη Γέννηση του 

Χριστού. Ύστερα η γειτονιά μαζευόμασταν σε ένα σπίτι και ο καθένας έφτιαχνε και 

έφερνε από λίγο φαγητό και τρώγαμε όλοι μαζί.  Εμείς τα μικρά, παίζαμε παιχνίδια 

όπως γότσος, η τραμπάλα και άλλα πολλά που τα φτιάχναμε τότε μόνοι μας. Λάτρευα τα 

Χριστούγεννα !!!  

-Πώς περνούσατε την Πρωτοχρονιά ; 

- Η Πρωτοχρονιά δεν είχε διαφορά από τα Χριστούγεννα. Όλη η γειτονιά μαζί να μιλάει 

για την αλλαγή  του χρόνου. Βασιλόπιτα κόβαμε τα Χριστούγεννα και το φλουρί ήταν μια 

δραχμή ή βάζαμε λίγο βαμβάκι για αυτόν που θα γίνει γεωργός, λίγο μαλλί για τον 

κτηνοτρόφο, λίγο χαρτί για τον δάσκαλο. Το μόνο έθιμο που είχαμε και τώρα δεν 

υπάρχει τόσο έντονα, είναι η γουρουνοχαρά. Ψήναμε γουρούνια και κάναμε μεγάλο 

γλέντι με ό,τι είχαμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορώ να θυμηθώ.  

-Δεν πειράζει. Όλα αυτά που μας είπατε είναι αρκετά. Η συνέντευξή μας τελειώνει 

εδώ. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά !!!  
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Συνέντευξη για τα Χριστούγεννα! 

Από την κυρία Βασιλική Διονυσίου στην Βασιλική Κουμπάρου 

 

- Γιαγιά για ποιον λόγο σου αρέσουν τα Χριστούγεννα; 

Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν γιατί είναι μια οικογενειακή γιορτή, 

ανταλλάσουμε δώρα και αν τύχει και χιονίσει είναι ακόμα πιο όμορφα. 

- Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι η πιο ωραία στιγμή των 

Χριστουγέννων; 

Η πιο ωραία στιγμή των Χριστουγέννων νομίζω ότι είναι η ώρα που 

μαζευόμαστε όλοι στο σπίτι , καθόμαστε στο τραπέζι, τρώμε και συζητάμε  

- Πότε ήταν τα πιο ωραία Χριστούγεννα και γιατί; 

Νομίζω ότι τα καλύτερα Χριστούγεννα δεν τα έχω ζήσει ακόμα αλλά ως 

τώρα τα καλύτερα  νομίζω ότι ήταν το2009, γιατί είχε μαζευτεί όλη η 

οικογένεια μου.  

- Ποια είναι τα αγαπημένα σου κάλαντα;  

Μου αρέσουν πολύ τα κάλαντα της Μακεδονίας, γιατί έχω καταγωγή από 

εκεί.  

- Ποιο νομίζεις ότι είναι το νόημα των Χριστουγέννων; 

Νομίζω ότι το νόημα των Χριστουγέννων είναι να είμαστε όλοι 

χαρούμενοι, ανεξάρτητα το πόσο φτωχοί ή πόσο πλούσιοί είμαστε. 

Επίσης, πρέπει να υπάρχει αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων. 
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Μια παλιά Χριστουγεννιάτικη ιστορία… 

Από την Έλενα Αθαναηλίδη 

 

Αθήνα, Δεκέμβρης 1944. Τα Χριστουγεννιάτικα αυγά.  

 Είμαι εννέα χρόνων, δεν ξέρω τίποτα από Χριστούγεννα, δεν έχω δει ποτέ 

έλατο, μήτε στολίδια. Έχουμε πολύ πεινάσει στην Κατοχή, έχουμε πουλήσει παλιά 

προγονικά κειμήλια γενεών, έχουμε ανταλλάξει το πιάνο της μάνας μου με ένα 

ντενεκέ λάδι. Μα αυτές εδώ οι γιορτές του '44 είναι οι πιο παράξενες, 

συνοδευμένες από εκπυρσοκροτήσεις όπλων, εκρήξεις βομβών, κροτάλισμα 

μυδραλιοβόλων, το γλουγλούκισμα των όλμων που περνάνε πάνω από το σπίτι.  

 Εμείς τα παιδιά έχουμε χάσει και την αλήτικη κατοχική ελευθερία μας. (Τι 

κάναμε! Παίζαμε με σφαίρες και καψούλια, με κάλυκες και μακαρόνια δυναμίτη! 

Πατούσαμε απότομα με τα πέταλα του τακουνιού μας την άκρη του μακαρονιού - 

κι έφευγε σφυρίζοντας σαν πυροτέχνημα. Ποια πέταλα; Μα όλοι φορούσαμε 

σιδερένια πέταλα στα χιλιομπαλωμένα παπούτσια μας, για να μη λιώνουν. Και 

περπατώντας αντηχούσαμε σαν αυτούς που χορεύουν κλακέτες!)  

Τώρα όμως μας έχουν μαντρώσει μέσα στο σπίτι «μη σας πάρει καμία 

αδέσποτη». Κι αυτό δεν ήταν άδεια κουβέντα. Λίγες ημέρες πριν, η ξαδελφούλα 

μου η Νίκη, με ξανθό ίσιο μαλλί ως τη μέση, δέχθηκε μία σφαίρα στον κατάλευκο 

κρόταφο. Κλεισμένοι μέσα, χωρίς φως - είχαμε συνεχείς διακοπές ρεύματος - 

καίγαμε μαγκάλι για ζέστη. Ο πατέρας βρισκόταν στην Σκομπία - έτσι λέγαμε τότε 

το κέντρο της Αθήνας που ελεγχόταν από τους Εγγλέζους του Σκόμπυ. Εμείς, 

είχαμε δίπλα μας την πολιτοφυλακή του ΕΛΑΣ. Η μητέρα φοβόταν τους Ελασίτες 

αλλά μία φορά που ήρθαν στο σπίτι, με τις γενειάδες και τα φυσεκλίκια τους, μας 

φέρθηκαν πολύ ευγενικά.  

Ο πατέρας εργαζόταν στο υπουργείο Οικονομικών - και (έτσι θυμάμαι) τον 

είχε καλέσει ο υπουργός για μία έκτακτη δουλειά και δεν μπόρεσε να επιστρέψει. 
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Γεγονός πάντως πως μας έλειπε - και πως, παραμονή Χριστουγέννων, δεν υπήρχε 

ούτε φως, ούτε ζέστη, ούτε πατέρας. Μόνον όλμοι και βόμβες. Καθόμασταν 

λοιπόν γύρω από την λάμπα του πετρελαίου (ακόμα νιώθω την μυρωδιά της) όταν 

ξαφνικά ακούμε ένα κορνάρισμα έξω από το σπίτι. Παρά την απαγόρευση 

πετάγομαι στο μπαλκόνι - και τι να δω! Ένα νοσοκομειακό του Ερυθρού Σταυρού 

στην πόρτα μας - κι ένας εξάδελφος μου, μεγαλύτερος, που μου γνέφει να κατέβω. 

 Κατρακυλάω τα σκαλιά. Τα νοσοκομειακά ήταν τότε τα μόνα οχήματα που 

ελευθεροκοινωνούσαν ανάμεσα στις δύο ζώνες. Ο εξάδελφος έφερνε μήνυμα από 

τον πατέρα. Ήταν καλά και μας έστελνε για δώρο μία σοκολάτα και δύο αυγά.  

Τώρα εσείς νομίζετε πως χάρηκα για τη σοκολάτα. Όχι πολύ - είχα ξαναφάει μία, 

Αγγλική, στην απελευθέρωση. Το θαύμα ήταν τα αυγά. Παιδί της κατοχικής 

πόλης, είχα ξεχάσει πως είναι ένα αυγό. Τα χάζευα, τα χάιδευα (τι τέλειο σχήμα 

που έχουν!) κι όταν τα βράσαμε και τα κόψαμε, έμεινα εκστατικός μπροστά στο 

χρώμα και τη γεωμετρική συμμετρία του κροκού μέσα στο ασπράδι. Έτσι λοιπόν 

έγινε που, αντί για πασχαλινό, εγώ χάρηκα τότε αυγό Χριστουγεννιάτικο. 

 

Από την ιστοσελίδα http://www.ndimou.gr/el/keimena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ndimou.gr/el/keimena
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Ήθη και έθιμα της Πρωτοχρονιάς 

Γεωργιλά-Νέμα Ευαγγελινή 

 

Πρώτη ημέρα ενός καινούργιου χρόνου η Πρωτοχρονιά, και όλη η Ελλάδα σπεύδει να 

τη γιορτάσει με το δικό της μοναδικό τρόπο. Πάρτε μια γεύση πως υποδέχονται την 

ξεχωριστή αυτή ημέρα διάφορα μέρη στη χώρα μας: 

 

Η Βασιλόπιτα 

Αναμφισβήτητα το κατεξοχήν Πρωτοχρονιάτικο έθιμο είναι η βασιλόπιτα, τη συναντάμε 

σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο με αρκετές βέβαια παραλλαγές. Οι  παραλλαγές αυτές 

έχουν να κάνουν κυρίως με την σύσταση της. Έτσι σε κάποια μέρη είναι κέικ ή τσουρέκι, 

σε άλλα αλμυρή ή γλυκιά πίτα με φύλλα ενώ σε κάποια άλλα είναι ψωμί σαν το 

Χριστόψωμο. Διαφορές στις Βασιλόπιτες συναντάμε και στην διακόσμηση που φέρουν. 

Κοινό στοιχείο πάντως της 

διακόσμησης είναι ένας σταυρός 

και η αναγραφή του έτους. 

Συνήθως είναι στρογγυλή και 

μέσα της κρύβει ένα φλουρί. Η 

βασιλόπιτα είναι συνδυασμός του 

«εορταστικού άρτου» και του 

«μελιπήκτου» των αρχαίων 

προσφορών, τόσο προς τους 

θεούς όσο και προς τους νεκρούς 

ή τους κακούς δαίμονες για την 

εξασφάλιση της υγείας, της καλής τύχης και της ευλογίας του Αγίου Βασιλείου. Στην 

πλειοψηφία τους οι Έλληνες κόβουν τη βασιλόπιτα αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου. 

Σε μερικές όμως, περιοχές της Ελλάδας η Βασιλόπιτα κόβεται στο μεσημεριανό 

τραπέζι, ανήμερα του Αγίου Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου. Όποτε πάντως και αν κοπεί, 

ακολουθείται το ίδιο εθιμοτυπικό: Ο νοικοκύρης την σταυρώνει τρεις φορές με ένα 

μαχαίρι και μετά αρχίζει να κόβει τα κομμάτια. Το πρώτο είναι του Χριστού, το δεύτερο 

της Παναγίας, το τρίτο του Αγίου Βασιλείου, το τέταρτο του σπιτιού και ακολουθούν τα 

κομμάτια των μελών της οικογένειας με σειρά ηλικίας. 
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Πυροτεχνήματα 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί τα 

πυροτεχνήματα στις κεντρικές πλατείες των πόλεων. 

Είναι με ευθύνη και διοργάνωση των δημοτικών αρχών 

που επίσης φροντίζουν για τον εορταστικό στολισμό 

των πόλεων, αλλά και τη διοργάνωση μουσικών 

εκδηλώσεων για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.  

 

Η Καλή Χέρα 

Συνηθίζεται να δίνεται ένα χρηματικό ποσό σαν δώρο σε παιδιά που θα επισκεφτούν 

κάποιο σπίτι την Πρωτοχρονιά. Συνήθως πρόκειται για τα εγγόνια ή τα ανίψια. Μερικές 

δεκαετίες παλιότερα, η «καλή χέρα» ήταν το μόνο δώρο που έπαιρναν τα παιδιά την 

Πρωτοχρονιά και σε πολλές περιπτώσεις ήταν απλά ένα κέρασμα μιας κι ούτε χρήματα 

υπήρχαν πολλά, αλλά ούτε μαγαζιά με παιγνίδια. Στα όμορφα Επτάνησα, ανάμεσα στο 

Ιόνιο πέλαγος και την Αδριατική θάλασσα, χαίρονται με ξεχωριστό τρόπο τις ημέρες του 

Δωδεκαημέρου. Οι άνθρωποι γιορτάζουν πηγαίνοντας στην εκκλησία, τρώγοντας, 

πίνοντας, τραγουδώντας αλλά και κάνοντας αστεία ο ένας στον άλλο. 

 

Το Ποδαρικό 

Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και σήμερα σχετικά με το ποιος θα 

κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους, δηλαδή ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι τους τον 

καινούριο χρόνο. Έτσι, από την παραμονή λένε σε κάποιο δικό τους άνθρωπο, που τον 

θεωρούν καλότυχο και γουρλή, να έρθει την Πρωτοχρονιά να τους κάνει ποδαρικό. 

Πολλές φορές προτιμούν ένα μικρό παιδί για να κάνει ποδαρικό, γιατί τα παιδιά είναι 

αθώα και στην καρδιά τους δεν υπάρχει η ζήλια κι η κακία. 

 

Οι Κολόνιες 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το βράδυ, οι κάτοικοι της πόλης γεμάτοι χαρά για τον 

ερχομό του Νέου Χρόνου κατεβαίνουν στο δρόμο κρατώντας μπουκάλια με κολόνια και 

ραίνουν ο ένας τον άλλο τραγουδώντας:” Ήρθαμε με ρόδα και με ανθούς να σας ειπούμε 

Χρόνους Πολλούς.” Και η τελευταία ευχή του χρόνου που ανταλλάσσουν είναι “Καλή 

Αποκοπή” δηλαδή “με το καλό να αποχωριστούμε τον παλιό το χρόνο”. “Πάλιν 

ακούσατε άρχοντες πάλι να σας ειπούμε ‘Oτι και αύριο εστί ανάγκη να χαρούμε και να 

πανηγυρίζομεν περιτομήν Κυρίου, την εορτήν του Μάκαρος Μεγάλου Βασιλείου”. 

[Από το βιβλίο της Αγγελικής Θ. Μαστρομιχαλάκη, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα] 
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Οι παλιοί Αθηναίοι περίμεναν τον Άη Βασίλη 

από το βράδυ της παραμονής με ολάνοιχτες τις 

πόρτες των σπιτιών τους και επειδή  σύμφωνα με 

την παράδοση, θα ήταν… κουρασμένος και 

πεινασμένος από το μακρινό ταξίδι του, έστρωναν 

ένα μεγάλο τραπέζι και το φόρτωναν με τα πιο 

εκλεκτά γλυκίσματα και φαγητά για να τον 

φιλοξενήσουν… γύρω από το τραπέζι αυτό μαζευόταν το βράδυ της παραμονής όλη η 

οικογένεια και περίμενε για ν’ αρχίσει το φαγοπότι. … Τα μεσάνυχτα έσβηναν τις λάμπες 

τους κι έδιωχναν με γιουχαΐσματα τον παλιό χρόνο, πετώντας πίσω του (!) στο δρόμο ένα 

παλιοπάπουτσο. Τα παιδιά κρεμούν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, τα παπούτσια και 

τις κάλτσες τους στα παράθυρα ή στο τζάκι περιμένοντας να περάσει ο ‘Aη Βασίλης να 

τα γεμίσει δώρα. Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό οιωνό να φυσάει βοριάς την 

πρωτοχρονιά. Επίσης θεωρούν καλό σημάδι αν έρθει στην αυλή τους περιστέρι τη μέρα 

αυτή. Αν όμως πετάξει πάνω από το σπιτικό τους κοράκι τους βάζει σε σκέψεις 

μελαγχολικές ότι τάχα τους περιμένουν συμφορές… 

 

Το ρόδι 

“Χίλιοι μύριοι καλογέροι σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι”. Τι είναι; 

Το ρόδι είναι σύμβολο αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Σε πολλά μέρη της 

Ελλάδας κρεμούσαν στο κάθε σπίτι, από το φθινόπωρο, ένα ρόδι. Μετά τη Μεγάλη 

Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς το πετούσαν με δύναμη στο κατώφλι για να σπάσει σε 

χίλια κομμάτια κι έλεγαν: “Χρόνια Πολλά! 

Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!” Το έθιμο 

του ροδιού της πρωτοχρονιάς διατηρείται και 

σήμερα. Την ώρα που αλλάζει ο χρόνος στην 

εξώπορτα του σπιτιού πετάνε και σπάνε ένα ρόδι 

και μπαίνουν μέσα στο σπίτι με το δεξί πόδι 

κάνοντας το ποδαρικό, ώστε ο καινούργιος 

χρόνος να τα φέρει όλα δεξιά, καλότυχα.  

 

Διασκέδαση 

Όλη την περίοδο των γιορτών ο κόσμος βγαίνει περισσότερο τα βράδια κι η κίνηση είναι 

αυξημένη. Ειδικά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς γίνεται το αδιαχώρητο 

μετά τα μεσάνυκτα κι η κίνηση στους δρόμους είναι τέτοια που τα αυτοκίνητα 

προχωρούν σημειωτόν. Η διασκέδαση συνεχίζεται μέχρι την ανατολή του ήλιου. 
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Το σφάξιμο του χοίρου 

Ένα παλιό έθιμο, που η πρόοδος και οι σύγχρονες ευκολίες το έχουν σβήσει, είναι το 

σφάξιμο του χοίρου. Κάθε οικογένεια μεγαλώνει στην αυλή του σπιτιού ένα χοίρο για να 

το σφάξει τις μέρες των γιορτών. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η νοικοκυρά έβραζε 

σ’ ένα καζάνι πολύ νερό. Ο χασάπης με τη βοήθεια και άλλων αντρών έσφαζε το χοίρο. 

Μετά το σφάξιμο και το καθάρισμα του από τις τρίχες με κοχλαστό νερό, έσχιζαν το 

χοίρο και τον χώριζαν σε κομμάτια: κεφάλι, 

πόδια, έντερα, χοιρομέρια κλπ. Την ουροδόχο 

κύστη, τη «φούσκα» του χοίρου την καθάριζαν, 

τη φούσκωναν και την έδιναν στα παιδιά για να 

παίξουν. Τα έντερα τα έπλεναν καλά και τα 

έβαζαν στο ξύδι. Ψιλοκομμένα κομμάτια 

κρέας χοίρου τα έβαζαν για οχτώ μέρες στο 

κρασί και στη συνέχεια γέμιζαν μ’ αυτά τα 

έντερα φτιάχνοντας τα λουκάνικα. Τα 

λουκάνικα και τα κρέατα του χοίρου αφού τα κρέμαγαν σ’ ένα κοντάρι, τα κάπνιζαν σε 

φωτιά από σχοινιές, μερσινιές και ξισταρκές για να στεγνώσουν. Μετά τα κρεμούσαν στον 

ήλιο για να ξεραθούν καλά. Από το κρέας του χοίρου έτρωγαν όλο το χρόνο.  

 

Κρεμμύδια για Γούρι 

Το σκυλοκρέμμυδο ή κρεμμύδα (Scilla maritima) είναι συνηθισμένο φυτό στην Κρήτη. 

Φυτρώνει άγριο και μοιάζει με μεγάλο κρεμμύδι. Τα ζώα δεν το τρώνε γιατί έχει 

δηλητήριο, που μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό από επαφή. Ακόμα και να το 

βγάλεις απ’ τη γη και να το κρεμάσεις, δεν παύει 

να βγάζει νέα φύλλα και άνθη. Ο λαός πιστεύει 

ότι αυτή τη μεγάλη ζωτική του δύναμη μπορεί να 

τη μεταδώσει σε έμψυχα και άψυχα, γι’ αυτό την 

πρωτοχρονιά κρεμούν σκυλοκρέμμυδο στα 

σπίτια τους. Πρόκειται για αρχαίο έθιμο 

καλοτυχίας που αναφέρεται ήδη από τον 6 ο 

αιώνα π.Χ. Σήμερα τείνει να εγκαταλειφθεί.  
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Τα Έθιμα της Πρωτοχρονιάς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας !!! 

 

Γεωργιλά-Νέμα Ευαγγελινή 

Σάμος: Η «προβέντα» και τα «μουλιστρίνα» 

Εκτός από την βασιλόπιτα, οι γυναίκες της Σάμου φτιάχνουν και 

την «προβέντα». Πρόκειται για ένα πιάτο με γλυκά που «κρίνει» 

τη νοικοκυροσύνη της Σαμιώτισσας. Απαραίτητο «συστατικό» 

κάθε σπιτιού είναι το σπάσιμο του ροδιού και το σκόρπισμα των 

σπόρων του ώστε να γεμίσει το σπίτι ευτυχία και υγεία, ενώ οι 

τυχεροί που θα κάνουν ποδαρικό, παίρνουν τα «μπουλιστρίνα», 

το γνωστό σε όλους μας χαρτζιλίκι.  

 

 

Θάσος: Το σκόρπισμα των φύλλων 

Πρόκειται για ένα πολύ παλιό έθιμο κατά τη διάρκεια 

του οποίου όλοι κάθονται γύρω από το αναμμένο τζάκι, 

τραβούν την ανθρακιά προς τα έξω και ρίχνουν γύρω στ’ 

αναμμένα κάρβουνα, φύλλα ελιάς, βάζοντας στο νου τους 

από μια ευχή, χωρίς όμως να την πουν στους άλλους. 

Όποιου το φύλλο γυρίσει περισσότερο, εκείνου θα 

πραγματοποιηθεί και η ευχή του.  

 

 

Καβάλα: Ψέλνουν τα κάλαντα ανάβοντας φωτιές 

Ένα πολύ παλιό έθιμο, προερχόμενο από τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας: τα αγόρια που θα φύγουν στρατιώτες 

τη νέα χρονιά, συγκεντρώνουν μεγάλες στοίβες από 

ξύλα στην πλατεία. Την παραμονή ανάβουν μια μεγάλη 

φωτιά και ψέλνουν τα κάλαντα. Με το που ο δείκτης 

δείξει δώδεκα, ξεκινά το παραδοσιακό γλέντι με 

τσίπουρο και γλυκά. Σε άλλες περιοχές της Καβάλας, το μικρότερο μέλος της 

οικογένειας μεταφέρει μια πέτρα στο εσωτερικό του σπιτιού για να είναι στέρεο και γερή 

η οικογένεια, ενώ τα μικρότερα παιδιά κάνουν «ποδαρικό» σε όλα τα σπίτια του κάθε 

οικισμού, μπαίνοντας με το δεξί. Για την καλή τύχη που φέρνουν, ανταμείβονται από 

τους ιδιοκτήτες με δώρα και γλυκά. 
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Ανατολική Μακεδονία: Οι «Μωμόγεροι»  

Με ρίζες από τον Πόντο, οι «Μωμόγεροι» 

αναβιώνουν κάθε χρόνο στους Σιταγρούς και στα 

Πλατανιά της Δράμας. Πρόκειται για ένα είδος 

λαϊκού παραδοσιακού θεάτρου, όπου οι 

πρωταγωνιστές μιμούνται γεροντικά πρόσωπα, 

εξ΄ου και η ετυμολογία της λέξης «μωμόγερος» από 

το μίμος+ γέρος. 

 

 

 

Ξάνθη: πρασόπιτα, όπως λέμε βασιλόπιτα 

Οι οικογένειες ανοίγουν φύλλο και παρασκευάζουν μια 

πίτα με πράσο, κιμά και μπαχαρικό κύμινο. Η πίτα 

ψήνεται σε παραδοσιακό ταψί, το οποίο ονομάζεται 

«σινί».  

 

 

 

 

Ηράκλειο Κρήτης: η μπουγάτσα και η «καλή χέρα» 

Κάθε χρόνο η Πρωτοχρονιά στην Κρήτη 

συνοδεύεται από μεγάλη κατανάλωση 

μπουγάτσας. Για το σκοπό αυτό, σε όλους 

τους δρόμους του Ηρακλείου στήνονται 

υπαίθριοι πάγκοι για να είναι γλυκιά η 

πρώτη γεύση που θα πάρουν οι κάτοικοι 

του νησιού.  Όσο για το χαρτζιλίκι; αυτό 

ονομάζεται «καλή χέρα» και ρέει άφθονο! 
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Η ιστορία της βασιλόπιτας και του φλουριού 

 

Από τη Μαρίνα Κακάτσιου 

 

Κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς ετοιμάζουμε τη βασιλόπιτα, τη 

στολίζουμε με τον αριθμό της νέας χρονιάς και μέσα της κρύβουμε 

ένα φλουρί, το οποίο 

πιστεύεται ότι φέρνει γούρι σε 

όποιον το κερδίσει. Γιατί 

συντηρούμε χρόνια τώρα αυτό 

το έθιμο με πίστη και 

πραγματική αφοσίωση; Κι από 

πού μας έρχεται; 

Σύμφωνα με την 

παράδοση, το έθιμο 

αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον αφιλοχρήματο και ανθρωπιστή 

επίσκοπο της Καισάρειας στην Καππαδοκία Μέγα Βασίλειο, ο οποίος 

υπήρξε θρησκευτικός άρχοντας με πρότυπο φιλανθρωπικό έργο, 

πραγματική συμπόνια και μέριμνα για τους συνανθρώπους του, 

καθώς και λάτρης της ελληνικής φιλοσοφίας. 

Κατά μία εκδοχή της σχετικής παράδοσης ο επίσκοπος βρέθηκε 

σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον 

θρασύ και άρπαγα έπαρχο της Καππαδοκίας: Ο σκληρόψυχος άντρας 

απαίτησε από τον Μέγα Βασίλειο να του παραδώσει άμεσα όλο το 

χρυσάφι της πόλης, αλλιώς θα την πολιορκούσε με σκοπό την 

κατάκτηση και τη λεηλασία της. 

Ο Μέγας Βασίλειος προσευχόταν στον Θεό όλη τη νύχτα 

παρακαλώντας τον να σώσει την πόλη και τους ανθρώπους. Όταν 

ξημέρωσε, ο έπαρχος κύκλωσε με τον στρατό του την πόλη και ζήτησε 

από τον επίσκοπο – ο οποίος βρισκόταν ακόμα στον ναό και 

προσευχόταν – να ικανοποιηθεί η απαίτησή σου, αλλά έλαβε την 

απάντηση ότι οι φτωχοί και πεινασμένοι κάτοικοι δεν είχαν τίποτα να 

του δώσουν. 

Τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου θύμωσαν περισσότερο τον 

έπαρχο, ο οποίος τον προειδοποίησε πως θα τον εξορίσει πολύ μακριά 
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από τον τόπο του. Τον απείλησε μάλιστα πως θα τον σκοτώσει, αν δεν 

υπακούσει στις εντολές του. Ακούγοντας τις απειλές οι χριστιανοί της 

Καισάρειας θέλησαν να βοηθήσουν τον αγαπημένο τους επίσκοπο. 

Μάζεψε λοιπόν ο καθένας ό,τι χρυσαφικό είχε στο σπίτι του και τα 

έβαλαν όλα σε ένα σεντούκι, το οποίο παρέδωσαν στον θρησκευτικό 

τους άρχοντα. Ο Μέγας Βασίλειος, αφού προσευχήθηκε ξανά για τη 

σωτηρία της πόλης, το παρέδωσε στον έπαρχο. 

Όταν ο έπαρχος άνοιξε το σεντούκι κι ακούμπησε τα χέρια του 

πάνω στα χρυσαφικά, εμφανίστηκε μία λάμψη κι αμέσως μετά ένας 

λαμπρός καβαλάρης που χίμηξε με τον στρατό του πάνω στον 

στρατηγό και τους ανθρώπους του αφανίζοντάς τους. Ο ολόλαμπρος 

καβαλάρης λέγεται ότι ήταν ο Άγιος Μερκούριος και οι στρατιώτες του 

άγγελοι.  

Μετά την ανέλπιστη σωτηρία της 

Καισάρειας ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε 

πάλι σε προβληματισμό. Έπρεπε να 

επιστρέψει τα χρυσαφικά στους κατοίκους 

και μάλιστα να πάρει ο καθένας ό,τι του 

ανήκε. Δεν έπρεπε να αδικηθεί κανείς. 

Αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Τότε 

παρακάλεσε πάλι τον Θεό να τον βοηθήσει 

κι Εκείνος του έδωσε φώτιση και λύση.  

Ο επίσκοπος φώναξε τους βοηθούς 

και τους διακόνους και τους ζήτησε να 

ζυμώσουν μικρά ψωμιά βάζοντας μέσα στο 

καθένα από αυτά λίγα χρυσαφικά. Όταν τα 

ετοίμασαν, τα μοίρασε στους ανθρώπους της πόλης σαν ευλογία. Όλοι 

οι κάτοικοι απόρησαν στην αρχή, στη συνέχεια όμως η απορία 

μετατράπηκε σε έκπληξη όταν, κόβοντας η κάθε οικογένεια το ψωμάκι 

της, έβρισκε μέσα τα δικά της χρυσαφικά. 

Από τότε η πρώτη ημέρα του χρόνου είναι ημέρα τιμής προς τον 

Άγιο Βασίλειο, ο οποίος λέγεται ότι απεβίωσε την 31η Δεκεμβρίου και 

ετάφη την 1η Ιανουαρίου του έτους 379. Η μνήμη του γιορτάζεται με 

πρωταγωνίστρια τη γνωστή βασιλόπιτα με το φλουρί, για να μας 

θυμίζει το μικρασιατικό αυτό θαύμα που έρχεται από τα παλιά. 
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ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 

 

Από τον Θανάση Κοντοθανάση 

 

 

Τα Θεοφάνεια ή Φώτα ή Επιφάνεια 

γιορτάζουμε την βάπτιση του Ιησού 

Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο 

και Βαπτιστή.  

 

Στην Ελλάδα ο αγιασμός γίνεται για 

πρώτη φορά την παραμονή των 

Θεοφανίων και λέγεται «Μικρός 

Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώτιση». 

Τότε ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια και με 

το Σταυρό και ένα κλωνί βασιλικό 

«αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους 

χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό. Παλαιότερα, οι λαϊκές 

δοξασίες συνέδεαν τον φωτισμό των σπιτιών με την εξαφάνιση των 

καλικάντζαρων, τους οποίους φαντάζονταν να φεύγουν περίτρομοι με την έλευση 

του ιερέα...  

 

Ο μεγάλος αγιασμός γίνεται ανήμερα τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου. Μια 

μεγάλη πομπή σχηματίζεται και παίρνει το δρόμο που οδηγεί στη θάλασσα ή σε 

κάποιο ποτάμι, μπορεί και σε μια δεξαμενή. Μπροστά τα εξαπτέρυγα, πίσω οι 

παπάδες με τα καλά τους άμφια, ύστερα οι αρχές του τόπου και παραπίσω το 

πλήθος. Στις πόλεις η πομπή γίνεται πιο πλούσια με τη μουσική και τη 

στρατιωτική παράταξη. Όταν γίνει ο αγιασμός, ρίχνει ο ιερέας το Σταυρό στο 

νερό, πραγματοποιώντας έτσι τον Αγιασμό των Υδάτων.  
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Το πιάσιμο του Σταυρού γίνεται από κολυμβητές, τους λεγόμενους Βουτηχτάδες, 

κατά την τελετή της Κατάδυσης του Τιμίου 

Σταυρού. Νεαρά κυρίως άτομα βουτούν 

στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον 

Σταυρό και να λάβουν την ευλογία του 

ιερωμένου, αλλά και να δεχθούν τις τιμές 

και τις ευχές των συντοπιτών τους. Οι 

καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα, το ίδιο και οι 

σειρήνες των πλοίων. Όλοι οι πιστοί πίνουν με ευλάβεια από τον αγιασμό, 

συμβολικά με τρεις γουλιές, και ραντίζουν μ’ αυτόν τα σπίτια, τα δέντρα, τα 

χωράφια και τα ζώα τους.  

 

Για τα Φώτα ο λαός πιστεύει πως είναι ο καιρός, η γιορτή που φεύγουν οι 

καλικάντζαροι γιατί φοβούνται την αγιαστούρα του παπά. Ο τρόμος τους αρχίζει 

από την παραμονή των Φώτων που γίνεται ο μικρός αγιασμός. Γι αυτό και το 

έθιμο του λαού λέει:  

 

Στις πέντε του Γενάρη  

Φεύγουν οι καλικαντζάροι 

Αλλά ο μεγάλος τους τρόμος είναι τα 

Φώτα.  

 

Η εορτή των Θεοφανίων περικλείει άλλωστε και πολλές εκδηλώσεις που 

αποτελούν διαιώνιση αρχαίων ελληνικών εθίμων. Ο Αγιασμός στη χώρα μας έχει 

και την έννοια του καθαρμού, του εξαγνισμού των ανθρώπων, καθώς και της 

απαλλαγής του από την επήρεια των δαιμονίων.  
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Κοτόπουλο ρολό γεμιστό  (Χριστουγεννιάτικη συνταγή)  

Προετοιμασία: 20-30 λεπτά Μαγείρεμα: 60-70 λεπτά 
 

Υλικά 

 Στήθος κοτόπουλο 2 τεμ  

 Τυρί γκούντα 200 γρ  

 Μπέικον 10 φέτες  

 Πράσινη πιπεριά 1 μεγάλη  

 Μουστάρδα 2 κουταλιές σούπας  

 Αλάτι-πιπέρι  

 Ρίγανη  

 Βούτυρο 1 κουταλιά σούπας  

 Λεμόνια 2 τεμ  

 Νερό 1 ποτήρι  

 Σπάγκος μαγειρικής  

 

Οδηγίες 

 Ξεπλένουμε τα φιλέτα του κοτόπουλου, τα στεγνώνουμε καλά και τα χτυπάμε με το 

σφυρί του κρέατος, για να τα κάνουμε πιο λεπτά και να φαρδύνουν.  

 Αλατοπιπερώνουμε και με τα χέρια μας αλείφουμε με την μουστάρδα να πάει 

παντού. Προσθέτουμε και λίγη ρίγανη.  

 Αρχίζουμε να γεμίζουμε τα ρολά μας ξεκινώντας με το μπέικον που το απλώνουμε να 

καλύψει όλη την επιφάνεια του κοτόπουλου. Κόβουμε το τυρί σε μακριές λωρίδες και 

το απλώνουμε κατά μήκος. Το ίδιο κάνουμε και με την πιπεριά.  

 Τυλίγουμε κάθε στήθος σε ρολό και το δένουμε προσεκτικά με τον ειδικό σπάγκο.  

 Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε το βούτυρο και μόλις κάψει σοτάρουμε τα ρολά 

μας , μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα παντού. Τοποθετούμε τα ρολά σε ένα ταψί ή 

πυρέξ και περιχύνουμε με τον χυμό από τα λεμόνια.  

 Προσθέτουμε 1 ποτήρι νερό, το σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε 

προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 45 λεπτά (ανάλογα τον φούρνο 

μας).  

 Στη συνέχεια αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να 

δούμε ότι είναι έτοιμο. 

http://www.chefoulis.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf-%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c-%ce%b3%ce%b5%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8c/
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      Σκίτσα για την Πρωτοχρονιά! 
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Καλή συνέχεια στο τεύχος Ιανουαρίου με κύριο θέμα την Ιστορία της Λάρισας… 


