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Ελλάδα   Καραβάκι ή Έλατο
Ένα από τα Ελληνικά έθιμα των Χριστουγέννων είναι το στολισμένο καραβάκι.

 Το καραβάκι στολίζεται στις 6 Δεκεμβρίου ανήμερα του Αγίου Νικολάου (προστάτη των Θαλασσινών).
Στολισμένα καράβια συναντάμε σε σπίτια ή πλατείες κυρίως στα νησιά μας!

Οι νεότερες γενιές έχουν αντικαταστήσει σε ένα μεγάλο βαθμό το έθιμο αυτό, από το στολισμό
 ενός Έλατου, του γνωστού και ως Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Γαλλία, Ιταλία - Η Φάτνη
Στολίζουν στα σπίτια τους ή σε πλατείες «Φάτνες», ομοιώματα της
Φάτνης της Γεννήσεως, διακοσμημένες με μικρά αγαλματάκια που
απεικονίζουν τον Χριστό, την Παναγία, τον Ιωσήφ, τους Μάγους,

 τους βοσκούς και κάποια ζώα.
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Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ...

Γερμανία
Στολίζουν με λαμπάκια
αληθινό έλατο, που έχουν
φυτέψει στον κήπο τους.

Σουηδία, Φιλανδία, Αγγλία 
Στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλαδή ένα
έλατο (αληθινό ή ψεύτικο), στο οποίο τοποθετούν

λαμπάκια, γιρλάντες και στολίδια!



Ελλάδα  και Βασιλόπιτα
Η παραδοσιακή Βασιλόπιτα είναι η πίτα του νέου έτους και του Άγιου Βασίλη, κόβεται 
την ημέρα της εορτής του Αγίου, δηλαδή την 1η Γενάρη.  Το έθιμο θέλει όλη την οικογένεια

μαζεμένη γύρω από το τραπέζι, με τον οικοδεσπότη να χαράσσει έναν σταυρό στη Βασιλόπιτα
πριν το κόψιμο και το μοίρασμα των κομματιών της. Στη Βασιλόπιτα είναι κρυμμένο ένα

νόμισμα, «το φλουρί» το οποίο συμβολίζει καλοτυχία για τη νέα χρονιά, στον τυχερό που θα 
το ανακαλύψει μέσα στο κομμάτι του. 

Γερμανία
 Το διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων οι οικογένειες φτιάχνουν τα παραδοσιακά

χριστουγεννιάτικα μπισκότα ή κουλουράκια με αμύγδαλα, βανίλια και φουντούκι. 
Στη Γερμανία συναντάμε πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές, όπου οι κάτοικοι αλλά και

 οι επισκέπτες αγοράζουν γλυκά, στολίδια και ζεστό, κόκκινο γλυκό κρασί με μπαχαρικά. 

Γαλλία
 Το παραδοσιακό εορταστικό τραπέζι, το «Reveillon» (ρεβεγιόν)

αποτελείται από θαλασσινά, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων
 οι Γάλλοι προτιμούν να τρώνε γαλοπούλα!

Το κύριο χριστουγεννιάτικο έδεσμα είναι το χοιρινό!
Στην Κρήτη φτιάχνουν το Χριστόψωμο, το οποίο θεωρείται ευλογημένο!

Στη Ρόδο χαρακτηριστικό Χριστουγεννιάτικο γλυκό είναι οι δίπλες!
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Ελλάδα και Κάλαντα 
Υπάρχουν τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. 

Τα μικρά παιδιά παραμονή των παραπάνω ημερών τριγυρνούν στους δρόμους και στα γειτονικά
σπίτια και τραγουδάνε δημοτικά ευχετήρια τραγούδια, τα επονομαζόμενα και ως ‘κάλαντα’. 

Το κύριο μουσικό όργανο που συνοδεύει τα κάλαντα είναι το τρίγωνο, ενώ πολλές φορές 
δεν λείπει η φλογέρα, το λαούτο, το νταούλι ακόμα και μικρά αρμόνια!

Γαλλία, Ελλάδα
 Δώρο Χριστουγέννων Αλεξανδριανά (κόκκινα λουλούδια), τα οποία οι Γάλλοι αποκαλούν 

Le poinsettia ou étoile de Noël (Αστέρια των Χριστουγέννων).

Γερμανία και Adventskalender. 
Πρόκειται για ένα Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο με 24 θέσεις, οι οποίες
συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμβρίου πριν από τα Χριστούγεννα. 

Οι θέσεις είναι κλεισμένες με πορτάκια. Κάθε μέρα τα παιδιά ανοίγουν το
αντίστοιχο πορτάκι και βρίσκουν μια έκπληξη που μπορεί να είναι 

ένα σοκολατάκι ή ένα μικρό ζαχαρωτό. 
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Τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες τις επισκέπτεται ο Άγιος Βασίλης την παραμονή των
Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, ερχόμενος με το έλκηθρό του, το οποίο σέρνουν τάρανδοι

από τη Λαπωνία. Ο αγαπημένος τάρανδος του Άγιου Βασίλη είναι ο Ρούντολφ! 
Ο Άγιος Βασίλης κουβαλάει έναν μεγάλο σάκο με δώρα για τα παιδιά, τα οποία αφήνει 

στα σπίτια τους… μπαίνοντας από την καμινάδα!

Ο Άγιος Βασίλης της Γαλλίας λέγεται και Πατέρας των Χριστουγέννων
δηλαδή, Père Noël και δίνει τα δώρα του στα παιδιά στις 24 Δεκεμβρίου.

Στις 6 Δεκεμβρίου στη Γερμανία, γιορτάζεται ο Ζανκτ Νίκολαους
 (ο Άγιος Νικόλαος) που είναι παρόμοιος του Άγιου Βασιλείου, ως προς το έθιμο των δώρων. 

Στη Ρουμανία το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου τα παιδιά
μπορούν να βγάλουν έξω από το σπίτι τα παπούτσια
τους, ώστε ο Άγιος Νικόλαος μαζί με τα ξωτικά του
 να τα γεμίσει με γλυκά και δώρα … ή με κάρβουνα! 
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ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Στην Ιταλία, τα παιδιά τα επισκέπτεται η Befana μια παλιά καλή
και φτωχή μάγισσα, η οποία τρώει καρύδια και μπισκότα που

άφησαν τα παιδιά και ως αντάλλαγμα εκείνη τους αφήνει δώρα μέσα
στις κάλτσες που έχουν κρεμάσει στο τζάκι.
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