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Ιαπωνία  
Τα Χριστούγεννα δεν είναι επίσημη γιορτή, παρόλα αυτά τα

παιδιά περιμένουν με ανυπομονησία την έλευση του «Hoteiosho» 
για να τους φέρει τα δώρα. Πρόκειται για αρχαία θεότητα με ανθρώπινη μορφή
και κόκκινη ενδυμασία, που μερικοί πιστεύουν ότι έχει μάτια και στην πλάτη, 

ώστε να παρακολουθεί αν είναι φρόνιμα τα παιδιά.

Φιλιππίνες
 Την παραμονή των Χριστουγέννων τα μέλη της οικογένειας δειπνούν όλα μαζί, τα μεσάνυχτα.

 Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι περιλαμβάνει ρόφημα σοκολάτας, ψητό κοτόπουλο 
ή γαλοπούλα, ζυμαρικά και διάφορα γλυκά, όπως κέικ καθώς και φρουτοσαλάτα.
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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ...

Φιλιππίνες
Τα Χριστούγεννα τελειώνουν επίσημα με

 την Εορτή των Τριών Βασιλέων στις 6 Ιανουαρίου.
 Μερικά παιδιά αφήνουν τα παπούτσια τους έξω,

 με την πεποίθηση ότι οι τρεις βασιλιάδες θα αφήσουν τα δώρα!

Κίνα και Ιαπωνία
 Ακολουθούν πολλά από τα έθιμα του δυτικού κόσμου,

όπως ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου! 

Ιαπωνία
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι με γαλοπούλα και σπιτικά
εδέσματα, όπως το Χριστουγεννιάτικο κέικ, το οποίο 

είναι καλυμμένο με κρέμα και φράουλες.
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Ινδονησία
Τα Χριστούγεννα είναι μια δημοφιλής

γιορτή και μια εθνική εορτή, παρά το ότι 
ο χριστιανισμός είναι μόνο το 8%

του πληθυσμού.  

Ισραήλ  και Παλαιστινιακά εδάφη
Λόγω της σημασίας των περιοχών, ως τα μέρη όπου γεννήθηκε και έζησε ο Ιησούς
αποτελούν τελικό προορισμό για τους Χριστιανούς προσκυνητές σε όλο τον κόσμο,

ειδικά κατά τη διάρκεια εορτασμού των Χριστουγέννων. 

Πακιστάν  και Ινδία
 Οι Χριστιανοί στην Ινδία αποτελούν ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού, μόλις το 2,3%.

 Τα Χριστούγεννα είναι γνωστά ως Βada din. 
Οι Χριστιανοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε σπίτια τραγουδώντας τα κάλαντα, ενώ τα

χρήματα που συλλέγονται από αυτά, δίνονται στην εκκλησία για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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Φιλιππίνες
Πολλοί Χριστιανοί καθολικοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα τραγουδώντας τα κάλαντα. 
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Την Πρωτοχρονιά προκαλούν δυνατούς θορύβους, ώστε να κρατήσουν τα κακά πνεύματα μακριά.  

Ταιβάν
Τα Χριστούγεννα δεν εορτάζονται

επισήμως, ούτε είναι νομικά
αναγνωρισμένα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΘΙΜΑ...
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