
 
 

ParloGreco  Natale 2015  Capodanno 2016       www.parlogreco.it     parlogreco@gmail.com                    1 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Natale, Capodanno e Epifania in Grecia 

 

Και στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες 
Θρησκευτικές εορτές.  

Η ευχή «Καλές γιορτές» είναι από τις πιο χαρακτηριστικές κατά τη περίοδο 
πριν και μετά τα Χριστούγεννα μέχρι τα Θεοφάνια. 

Σε όλη τη χώρα τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι για να πουν τα 
Κάλαντα τις παραμονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των 
Θεοφανίων.  

 

Su kalanda ed altro visita: 

http://www.giornalistidelmediterraneo.eu/news/130998/Grecia__Natale__nonostante_la_crisi__tradizioni_rispettate.html 

  

Τα Θεοφάνεια, στην ύπαιθρο, στις 12.00 τα μεσάνυχτα, ανάβουν φωτιές για 
να διώξουν τους Καλικάντζαρους.  

 

Sui kalikantzari visita: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kallikantzaroi  
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Οι καλικάντζαροι είναι ελληνική δοξασία (αρχαίας καταγωγής) «δαιμόνιων» 
που σύμφωνα με σύγχρονη δοξασία εμφανίζονται κατά το Δωδεκαήμερο (25 
Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου). Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία τις μέρες αυτές τα 
«νερά είναι αβάφτιστα» και οι καλικάντζαροι βγαίνουν από τη γη για να 
πειράξουν τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν τα σπίτια, διότι είναι 
άτακτοι και τους αρέσουν τα παιχνίδια. 

Πασίγνωστη είναι η δοξασία που όταν οι καλικάντζαροι φεύγουν (κατέρχονται 
στη γη) κατά τον αγιασμό των σπιτιών τα Θεοφάνια, που φωνάζουν σε  
γρήγορο ρυθμό: 

 
«Φεύγετε να φεύγωμε 

τι έρχεται ο τρελόπαπας 
με την αγιαστούρα του 

και με τη βρεχτούρα του. 
Μας άγιασε μας έβρεξε 

και μας, μας εκατέκαψε!» 

 

 

 

Στην Ελλάδα κύριο χριστουγεννιάτικο παραδοσιακό έδεσμα είναι το χοιρινό. 
Αλλά η διεθνής γαλοπούλα το αντικαθιστά σιγά-σιγά. Απαντάται επίσης και 
το έθιμο με το χριστουγεννιάτικο καραβάκι αντί τού χριστουγενιάτικου 
δένδρου, που όμως στη Χίο αποτελεί τοπικό έθιμο της Πρωτοχρονιάς με την 
κατασκευή πλήθους ομοιώματων πλοίων. 

Η πίτα που ετοιμάζεται με τον ερχομό του νέου έτους, η Βασιλόπιτα, 
περιέχει ένα «φλουρί», που σύμφωνα με την παράδοση, θα φέρει καλή τύχη 
σ΄ αυτόν που θα το βρει. Στα δε Θεοφάνια που εορτάζεται η Βάπτιση του 
Χριστού καθαγιάζονται τα ύδατα με ρίψεις του «σταυρού» στο υγρό στοιχείο 
και ανέλκυσή του από κολυμβητές, με αγιασμό των σπιτιών από ιερείς και με 
ιδιαίτερα κατά τόπο έθιμα. 

 

Sulla Vassilopita visita: 

http://www.grecanica.com/Vasilopita.pdf  
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La ricetta. Η συνταγή της Βασιλόπιτας  

Υλικά:  
850 γρ. αλεύρι, 100 γρ. μαγιά μπίρας, 6 αυγά, 180 γρ. βούτυρο, 180 γρ. 
ζάχαρη, 1 κοφτή κουταλιά αλάτι, 100 γρ. κάντιτα, 100 γρ. σταφίδα και ξύσμα 
ενός πορτοκαλιού. 

Εκτέλεση:  

Ανακατεύουμε τα 100 γρ. αλεύρι με την μαγιά, διαλυμένη προηγουμένως σε 

χλιαρό νερό κάνουμε έτσι ένα προζύμι και το αφήνουμε σε χλιαρό μέρος για 3 
ώρες. Ζυμώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι με τα αυγά ολόκληρα, το βούτυρο 
διαλυμένο, τη ζάχαρη, το αλάτι και το ανεβασμένο προζύμι. Εξακολουθούμε 
το δούλεμα για αρκετή ώρα μέχρι να πετύχουμε μια πυκνή ζύμη. 
Προσθέτουμε το κίτρο κάντιτα ψιλοκομμένα, την σταφίδα και το ξύσμα 
πορτοκαλιού. 
Αφήνουμε να φουσκώσει η ζύμη μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο και μετά την 
πλάθουμε σε θολωτό σχήμα χαράζοντας ένα σταυρό στην επιφάνεια. 
Ψήνουμε την πίτα σε φούρνο 180 βαθμούς για μια ώρα περίπου. Μετά το 
ψήσιμο θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν την σερβίρουμε. 

 

Η Βασιλόπιτα κατά το ελληνικό έθιμο κόβεται σε οικογενειακή συγκέντρωση 
αμέσως με τον ερχομό του νέου έτους κυρίως μετά από φαγοπότι όπου και 
ακολουθεί χαρτοπαιξία «για το καλό του καινούργιου χρόνου». Έτσι στις 
12.00 ακριβώς τα μεσάνυχτα με την αλλαγή του έτους σβήνουν τα φώτα και 
μετά ένα λεπτό ξανανάβουν, ευχόμενοι και αντευχόμενοι όλοι «χρόνια 
πολλά» και «ευτυχισμένο το νέο έτος». 

Τότε προσκομίζεται η Βασιλόπιτα στο τραπέζι όπου ο νοικοκύρης αφού την 
σταυρώσει με το μαχαίρι τρεις φορές αρχίζει να τη κόβει σε τριγωνικά 
κομμάτια προσφερόμενο σε κάθε ένα παριστάμενο μέλος της οικογένειας ή 
φίλων και συγγενών με πρώτο κομμάτι του σπιτιού (ή του Χριστού της 
Παναγίας και του Άι Βασίλη), του σπιτονοικοκύρη, της σπιτονοικοκυράς και 
των άλλων παρισταμένων κατά τάξη συγγένειας και ηλικία με τελευταίο το 
κομμάτι του φτωχού ή πάλι του σπιτιού, χωρίς βέβαια να λησμονούνται τυχόν 
μετανάστες, ασθενείς και άλλα πρόσωπα της οικογένειας που για διάφορους 
λόγους δεν παρίστανται.  
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Νικηφόρος Λύτρας «Τα κάλαντα». 

 

Τα Κάλαντα αποτελούν δημοτικά ευχητικά και εγκωμιαστικά τραγούδια που 
ψάλλονται εθιμικά κατ΄ έτος κυρίως την παραμονή μεγάλων θρησκευτικών 
εορτών όπως των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς (Αγ. Βασιλείου), των 
Θεοφανίων, ακόμη και των Βαΐων (ή του Λαζάρου), με εξαίρεση εκείνων της 
Μεγάλης Παρασκευής που είναι κατανυκτικά. Κύρια παραδοσιακά μουσικά 
όργανα που συνοδεύουν τα κάλαντα είναι το τρίγωνο, το λαούτο, το νταούλι η 
τσαμπούνα, η φλογέρα κ.ά. 

Τα κάλαντα ψάλλονται κυρίως από παιδιά μέχρι ορισμένου ορίου ηλικίας (14-
15 ετών) αλλά και από ώριμους άνδρες, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες 
που περιέρχονται οικίες, καταστήματα, δημόσιους χώρους κλπ με τη 
συνοδεία του πατροπαράδοτου σιδερένιου τριγώνου αλλά ενίοτε και άλλων 
μουσικών οργάνων (φυσαρμόνικας, ακορντεόν, τύμπανου κλπ). 
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In giro per il web 

Leggere su altre tradizioni Natalizie nelle regioni greche 

Διαβάστε για διάφορα ηθη και έθιμα Χριστουγέννων ανα την Ελλάδα 

 

http://www.ipiros.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=259:---&Itemid=59 

http://www.grecia.cc/natale_in_grecia.html 

http://www.guidagrecia.net/tradizioni/cultura/feste-natale.htm 

http://www.cookaround.com/eventi/natale/natale-nel-mondo/la-grecia-christopsomo 

http://metafrasando.blogspot.it/2012/12/dodekaimero-le-festivita-natalizie-in.html 
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