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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΤΙς '"Α γιες τοCιτες μέρες τίJv Χρι-

στουγέννων ή σκέψη ολιΟJJν μας ο,pίσκεται 

στ::J: σπίτια μας στήν σκλαοωμ,έ.νη πιΟ: 

Κuθpέα άπο τον πιο οάροαρο καΙ άvελέητο 

κατακτητή ποu γνώρισε μέχρι τώρα ή Κύ

ΊΙ'pος, τον Τ·οίJρκο εlσοο.λέα. Ta Ιjθη καΙ τa 

f:9ψα ΠοU έσυνη-θίζοντο νi γίνονται στο 

χω.ριο ξαναζωντσνεύΟιJV στή μ,ν,ή·μη τοίJ κάθ' 

έvΟ.ς απο ~μaς. 

ΓιΟ: μφι,κa C=o αότa τa εθιμα θa ά
'Vαφφ.Θ>C:! πιο ικάτω 1l'oU ,μέχρι π,pόσφcrτα 

προ τfj.ς τουρκικής εlσοολfjς έγίν.οντο στιlν 

Κuiθ,ρέα. 

Μια 65,ομάJδα πpο των Χpιστουγ·έwων 

κάθε νοικοκυ,ρa Ο:ρχιζε τΙς προετοιμασίες. 

'Έφrrισχii'Εν ηχ διάφορα ζ~μαpικά: Κουλού

ρια, Χριστόψω•μα, σταυροκοlιλο,υρσ, ττpόσ

φο;χχ ποu θΞχ [παιρναν στι].ν Θκκλησία, κα

θως καΙ τι]ν 6ασιiλόπτιησ ποu τον πιχλαι<Jν 

καιpον ι'jταν κατασκευασιμ-έ.νη Cnτ0 ζιψάpι 

καΙ σισάμι, cΊ:,ργότεpσ δε iδαζαν καΙ aλλα ύ

λιικά. Μέσα ελς τιlν οοσιλόπιττα ταrτοθετοίί

σαν το νό-μισμα, τ,ριάpι τιlιv έπσχ.η έκεί·νη, 

γρόσι, μισο η σελίνι. Το νόμισμα το κέρ

διζεv 6 τυχερΌς τfjς οΙκογενείας την ήμέρα 

τijς πfΥ~τοχ.ρσνιδ:ς. ΝΕφτιαχναν έπίση•ς τa 

δωρσ γιΟ: τa πωδιa δπως ζeμπύλια, κα

ΟΟLφια, κούκλες κ.a., δλα άπο ζvμάρι. 

Για vά κατασκευασθοuν δ.μω,ς δλσ au
τa δέν ήταν καΙ τδσο εuκ:αλο δπως m\μεοα 

ποu παί.ρvαψε έrοι:μα τa vλικά. Παλαιότε

ρα κάθε ν::>ι'ΚΟ'ΚVpCχ άσπριζε το σισάμι, το 

έοαζεν μέσα σε εvα μ·εyάλο δο,χείο, Ιδίως 

κcrτσαρόλλα &πω,; ιiταv ά·νάσπ,ριστοv (κόκ

κινο χρι:'ψα) ποu περι6χε ·νε,pο καi το το

ποθετοuσαν πάvω ατή φωτιά. Μέσα στi')ν 

κατσαρόλα Ε:δαζαν έπίσης ατακτο τον 6-
ποίο πεpνοίισαν πpοηγοvμένως άπο την 

«τατσιΟw)) γι(:ι; VCr καθαρίσει άτrο 1'1.ς διά

φο,pες άκα&rρσίες, δπως πέτοpες καΙ ξvλα

ράκια. 

Το άφryναν πάl>ω στiΊ φωτιa μιέχρις δ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΠΕΤΑΣΗ 

~Εφιεδρ-οv 'ΑξιωματικοΟ 

1' :>J φ:>vσκώσει καλά. Μόλις φούσκω,vε το 

Ε:οαζαv μέσα στο παταύ,p·ι καΙ το πεpνο,ίί

σαν κάτω άπο το νε,:>ο γιΟ: νa άσπpίσει, 

va φίιγει δηλα5iΊ ή φλούδα τω. Σ την συ

νέχεια Ε.παι,ρναν το άλεύρι καΙ το περιvοΟ

σαν καΙ αιhο άπο τιlν τατσιav γι·a νΟ: κα

Θ::χr :σΕΙ άma τΟ: πίτοv .. :>α. 'ΑφσΟ έτελείω·ναν 

,.α Ε.οαζα:ι μέσα στiΊv σκάφη f.-αζ1 μΕ. ro 
Π·.::>::ζύμι γι(χ να ψΟ'-.JσrΚώσεt, να ·μπε'iΊ Οπcv·ς 

Ε:λεγa;ι καΙ ατiΊν συνi.χεια Ε.φτιαχναν τ<'χ διά

φορα ζυμαρικά. 

"Ενα &λλο Ε:θ!ιμο το οποίο έσ~·νηβίζετο 

ήταν το ί:θψο των ,μα;ντεψμ,άτωi\1. τη νύκτα 

τiiς πα,:>αμονiiς τfiς πρωτσχρσvιδ:ς δλη ή οi

κογΊένεια μαζ) μΕ. τοuς σvγγεν·είς καθότc.:ν 

γύρω Cnτo τΙς πήλιvες τότε φουκοίJSες i\ 
~·αγγάλια, πcu άργότε:pα Cr•ντικαταστάθη-

καν μi: τ1ς σιδ.φέvιες καΙ τ1ς ηλΘκτρικές. 

"Επαι,pvεν δ κάθε ένας ό:πο ένα κλω111άpι 

χλωρijς έλιδ:ς την δ-τrσία έφρ6ντιζεν νa φέ

ρει &πο νωplς ή νοικοκυρά. Με τη σει,Ja 

έσταύ,ρωνε δ κάΘε εvας μΕ. το φύ·λλο τfjς ,·
λι;iic· τr;\1 <jK.YT\Cr ψtθ~pίζσντας αLJ'l'Cx τa λό

για: 

«" Αη Βασίλη 6ασιλιa 
1'f'Olι κάθεσαι τr8Jνω στην 

μούττ:-γv μούττ.ηΙΙΙ τfjς έληaς. 

δεΊξε τζαl φανέρωσε 

av μ' άyαπa δ τά!δε JΊ fι τόJδΕ:ι.>. 

καΙ πρόφεcοε το δvοψα τσu πιpοσώποv. 

ΈΟ:ν το φ.ύλλο άναποδ.ογvριζbταν, καv

νιόταν η "ΙCετο:yότccv ί:ξω άπο τη ψω'fιό: με 

Κι::>όrrΟ ΕσήΙμαινε ΟΤι τΟ τφόσω<τrο γιa τΟ 

δποΤοv ζητa νa μάθει av τον η τtΊν ό:γαπδ: 

τον άγαπτοΟσε πpσJΥμαηκά. 'Eav δf:ν κοv

νιbταν άλλΟ: Ε:μΕJVεν aκίνη,τσ καΙ καιγόταν 

έσήιμσινε δη δΕν τον η τiΊν άγαπa. Παλλοl 

έJσvνήθιζαv va 6:pέχovv μΕ. σάλιο το φύλλο 

τiiς έλη&ς καΙ va τοοπο.ΘετοΟν ά!fάτι,οδα τησο
φανως γιΟ: va π·εταχτ·εί'. 'Εrrτ'ίσης οΙ έpωτεv

μέvοι δΕν έπρόφεpσ;ν το Ο.νομα τοu ττpοσώ

που άλλα το Ελεγαν ό:mΟ μέσα τακ;. 
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"Εναν &:λλο Εθψο> ί'jταν το &lτrvo ΠΟ'J 

έκανα~ πrpος τιμήν τoil • Αη, Βασίλη, ίδια;. 

τεpα o•l άγρστικf:ς σίκσyένειες τη ν'ύχτα τijς 

πα1ραμ·οcvfις η'j·ς πρωτσχρανιδ:ς. Το δεl1rvo 

αίπο άτrοτελεlτο άπό: 

α) "Ενα πιάτο διαJλεκτο σιτάρι, γιΟ: ,α 

το εuλογήσει ο "Α γιος καi έτσι νΟ: ε

χοuν καλη σσδειΟ: τΟν Ι>έσν χρόνον ποv 

Θά Ίμτταιlνlε. 

β) "Ε:να ψω•μi πά.ν>ω στο ΟΠΟLΟΙΥ τοτrοθ-c:

τοilσαν έ.vα κΕJρi άναμμένο στη.v μν>ή;μ η 

τοΟ Ά1yίου. 

y) "Εvα <αολότζιν» yεψδ:τ·ο yλuκο ιφαcrι 

καi 8να ποτή,pι γιΟ: νΟ: πιεΙ ό • Αyιcς 
σaν θ.Ο: έλθει. 

δ) Το <~πσuντζiν» τoil νοικοκίιpη μf: δσα 

λεφτΟ: περι·ε'iχε γιΟ: v.O. το εuλογήσει 

καi αuτο ό "Άγιος. 

Auτa δλα τΟ: έτοπrαθετοvσαv πάΙνω σε 

ενα τ1ρα1rέ:ζι. Μερικf:ς δμως αlκοyένειες Ε:6rτ

ζαν το σιτάρι μέσα στο σU1ρτάpιν μαζi μιΞ: 

το «rκολόιτζιν» μf: το .ιφασi καi το aφηιναν 

άνσικτο· για να μ.ηy κάνει κόπο ό "Α.yισc; 

va το aνοίξει. Το είιλοyημένο σιτάρι το l
σπε,ρrναν στΟ: χω!pάψια γιΟ: νΟ: έχουν· >καλη 

σοδειΟ: το νέαν ετος. 

Το μεση•μέρι τiiς -mρωrτσχρσνιδ:ς δλη 1) 

οίrκογ·ένεια καθόταν yίφω Ο:πο το τραπέι;ι 

γιa •νCχ κόψει τη 6ασιλόπιττα. Τη Οα:σιλο

πιττα τijν Εκο-βε ό σπιτονοικοκύρης η ό yη-

1ραιότερrος προς ένδειξη σεr6ασψο0. Το -τηρω

τσ κσμrμάτι ί'jταν τοίί ΧριστοΟ, το δεύτερο 

τί]ς Παναγίας, το τρίτο τοv "Αηr Βασίλη 

κα] τc'χ uπόιλοιτrα τοί) πατέρα, τijς ιητi'ρας 

κα:i κατΟ: σειρc'χ προτεραιότητας των παι

διων. '6κείν::J•ς ποu ΙΞ:6-ρισκε το νδιμισμα η. 

ταν ό τυ,χερος τijς χ,ρονι&ς. 'Επιστεύετο δτι 

δw e·α τοσ τέλειωναν τΟ: χιρήματα. ~ΑΝ το 

νόιμισμα επεφτε σε ενα άπο τΟ: τρία π,ρ·ii>

τα iΚΙΟiμΙμάτια δηλαδη τσσ ΧριστσΟ, τijς Πα

ναγίας η τοΟ ~ Αη: Βασίλη έπαιρνε το νόιuι

σμα ή vΟlΚΟΚυΙpά. ~Pw το vόμισ,μα έπεφτε 

στο κόψι,μο τοϋ μαχαφι·οu το Ε.παι:ρνεν ό 

νοικοκuprηις. 

ΤΟ: Κάλαντα κάθε σlκο'fέrνεια σri'J 

ΣuιpικCΧ111ιa, Ιδιαίτερα έσuvήθlιζεw vO: παίριvει 

κλωrνάρια άπό τrcψτοκάλια, μανταρίνια η 

ιι:θpάτrmες» καΙ νφο μέσα oi βάζα η ιι:βάτ

τες~ στfιrv tιΚ1<λησίαν. τα έτοποθετοuσαιv yύ-
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ρω ό:πο τηy ΚΙDλu·μοruθρα. ΜετΟ: το τrέ,ρας 

τσϋ ayιασ;μοΟ τά έούθιζσ.ν ;μέαα είς την κο-

ayιασ1θ1οίl>ν. "Οταv τ:;:-

λείωνε ή λειτουργία τΟ: έπαιρναν στa σπί

τια τους και τα έκιρεμμοuσαV' άπο μιa 6ε

λό.να Τη'V ΟΠΟ'ίαV' κάρψωι\Ιiαν στο μέσα μέ,pος 

τiΊς έ.ξωrrερΙΙκ.ijς πόρτας. Μερι.κΟ: τΟ: έθ'α6α:ν 

άψ::>·Cι ΕσΚΟiΟαΙV μικρο λάκκο στο μέσσν TOU 

χω,pαψιοv. Ν Αλλες ο>ίκ·οykινει.ες τΟ: έθα6cw ό

λόκληιpα, άλλες μόvσν τΟ: φύλλα άφοCι έτρω

γαν π,ροη,yο~μ·ένως τοv κα:ρπό>. 

'Από το ayιασμ•έvο νερο· δppιχναν λίγο 

μέσα στην ρίζα .κ•ά,θε δΘντροu· διότι πίστευ

αν δτι έτσι θΟ: έδu·νά,μωvαν orl ρίζες τους 

καi δεν θa ξηραίνσvταν κα] eα Ο:πέδιδσJV 

6λόχ,ρσνα καρτrοίις. 

Μφικοi άπο τΟ: κάλ,ur6α ΠΟU επαtρνα:Υ 

άπό τi'J,ν 8κκλησίαν τΟ: έριχναν στiς οpνιθες 

γιΟ: ν·a γεννσΟ.ν·, δπως π·ίστεuαrν, αύyά. 

Ό Ιερέας ΚΙά:θε έναρία:ς ιμετα τi'lv λει

τουrρyίαv yύριζεv άπο σπίτι σε σπίτι καΙ 

έκαλ·άrντιζεν γιΟ: νa φύyοv•ν οΙ ~κα:λt~κόwτζα

ροι. Oi κο111έλλε,ς στη Συrp.'<ανιΟ: Ιδίως, ~

παιρναν φως άπο τον φα!Vό καi έκαμναν τηv 

λε-y:όrμεvη «χσλλά». Επαφναν δ.ηlλαδfι το 

«ξύστρΟ~> το δπο'iον ί'jταν σιδειpένιο aντικεί

μενο Π'ΟU χ,ρησί μ.Θuε στο καθάρισμα τijς 

6σύ.ρνας άπο τΟ: ύπολ~[ιμματα τω_, ζυμαρι

κωv καi το έτοποθετοvσαν κάτω άπο το 

κερί. ΜΕ. τijrν μούζη.ν ποu έ5rη,μιοuρyεΊτο έ

δαφαν τΟ: μάτια τοurς γιΟ: καλλω:τrισμό,ι. 

:L τ·i'lv τrροκει·μένη: περίπτωση Ο:ν δeν ε Τ χα• 

ξύστρο χ,ρησιμοποι·οΟσαν θνα κουτάλι. 

01 νοικσκruρές έφτιαχr.ιαιv έπίσης τc'χ ξε

ροτήανα τΟ: όποΙα Ιiσυρναν πάνω (στΟ: δώ

ματα) στiς στέγες των σπιτιωv άφοΟ έλε

γαν τΟ: έξijς: 

«Τιτσίν, τιτσίιv λουκάνικο 

,μασιαί:ριν μαvραμάιvικο 

κομμάτι ξεροτήανον 

νa φaμΘv τζαJ νa ψίiοu!μΕ». 

Έπίστευαν οτι ετσι θΟ: έφεurγαΙΙΙ τα KO:l<Ct 

Π'Vεύrματα. 

ΤΟ: ΔωδΕJκ,ά:μερα, τίς μέρες διηλαδη ά

πο τΟ: Χριστούrγε\Ιi\Ια μέιJ<,ρι τΟ: φώτα, έσu

νήθιζαν vO: ,μfιv κό6ουν τΟ: νVχ:ια, άλλα: να 

τΟ: άφήrvουv Cilκoπrα διότι πίστευαν δτι τα 

ι<Qμιμevα νίιχια τΟ: Ε.παιρινav αl καλικάντζα

ροι καΙ δέι.ι θa έιμεyάλωναν τrλέοv. νΕμε-
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YOJII δέ 0\λοvτοι μέχρι η)v μέρα ποu eα ά-

yιάζα.rτο τα Υεpά:. 

τη.ν UΠ<Jipξη τέτισιω.ι mιειιμάτων έπι-

6ε6αιώνει καΙ το ΚJrοωθι πε;:>ιu.ατικοv το 

όποίΌv μοίι διηγήθηκε ή Χ:pvο-ταλλοι} Χα

τζηyιά;y:κοv &πως το άκουσε ή ίδια άπο το·ι 

πα-mrσU της. 

'0 ηφ&πατrπος της, μαpα)'1ΚΟς το έ

πό:yγελμα, έ:ττήyαιvε τακτικό: στΟ: δάση Ι'J 

κόψει ξίιλα. Μιa μέρα σ<'χv πήγαινε nά,ω 

στό γαϊδούρι TO'IJ συιν-άJντησε στο δρόμο ΤΟιJ 

iιισ. nαλληκ.(ΙΙρι ποu τΟν παρεκω\.Εσε va ΤΟ/ 
πάρει μαζί τοv. Ό τrελεκάvος δέκτηtκε, μcχ 

σav ΟΟ..έ6ηκε τrάvω στο yαfδοίιpι τΟ: τrόδ>α 

τοu aριχι,σαν νi'χ μOJKΙPaίvovv κα) άλλαξε μορ

φή. Κατάiλο:6ε τότε δτι [111pόκειτο 5χι yιJ 

avθ;x..mo ό.λλa yιCι :καλι:κάνrζαpο. Πijιpε μιι'r 

6ελ6:vα ποu τiΊν εΤχε στο αύτί του καΙ τrou 

χαησίμεuε yιa το ράψιμο τω; σακκούλωv 

κα1 ToU ηΊν cμrττηξε 6αθει0: στο πίσω μ:spcc 

τού αύτιοv του. 'Αμώ-ως το nαpά:ξεvο έ-
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κεί'~ιο οι ίιπόκωσε στΙς Sιαταγέ; TQc.ι και 

άπΌ Θκεί:vη τη,~ μi;χχ τόν ε\-:ταφvε 'IICx TOV 

δοηθά στο μάζεψα καΙ ηΊ~ μεταφο;Χχ τωv 

ξύ,λ~; άπΟ τό δάσος στΟ σπίτι του, 

M;CJ. μ16pα μ:ερικΕ.~ κοπέ.λλες θΙέλησα·ι 

νl τον φτεο-ίσοιιν καΙ Ο:ιyyιξαν κατa λάθος 

τ:'] οελ{,ν::r. ΤΕς ΠCΙJ~Κ·άλεσ•Ε va TOU Tfrli 

6y,άJλC'JI/ διότι τοu προοcσλοίΊσε ττόv~. Αίττf:.ς 

ό:πε:c-' σκεπτα τον λ:.mήθηικαv καΙ μόλις τοi.ι 

Ε.5yαλαι τι'\ι 6ελόνα έξαφανΌτψε rnτo 

μ'π_:;οστά τοuς. 

"Ε\ι'CΙ άλλο έθιμο το ότrοίοv καΙ σvνη

θ:ζεται είναι το έθι,μ:) τi]ς nοuλοJ(J'"Γρί'ΙΙας 

τi]:) όπο' σι παί,pνοο"' τ a τrαιSιa ηΊ'v ήμ-έ.pα 

~[:Ν Χ:-:στc-J''('~Wων η των Φώτω,ν. τα μικρΟ: 

πcχι'Ξ-:α. έπισκιέη-τ<Jr,.,-αι τ;a συyγε;νικά του<; 

σ,τ:τια κ-α λέγουν τΟ: έξi]:; λ6yια: «Καλη

μί:-~α τζα1 τα φ&Ιτα, τζαι τη,y nσuλοvστρί

vαιν π,p&Ιτω· κσ1 παί,pvOUiv το φιλΟΟώρημ.J: 

τους. 

ΚατJικ·a T'J·:; τ:''J''):<<ΧΙ~=τα:.μενηr, Συ_::J,Ι<ανιaς τfις Κuθρέας 

σΕ πρόσφατη φωτογραφία. Το σττίτι aνήκει στον 

Κvθπώτη Γιάννη Πούπα. 




