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TRADITIONS OF THE TWELVE DAYS 
OF PROFITIS ELIAS 

 
Στον Προφήτη Ηλία οι ντόπιοι κάτοικοι της Μακεδονίας που ζούσαν μαζί με 
λίγες οικογένειες Βλάχων δέχτηκαν το μεγάλο προσφυγικό κύμα κυρίως από 
τη Θράκη αλλά και τη Μ. Ασία. Από τότε ενωμένοι οι κάτοικοι αντάλλαξαν ήθη 
και έθιμα που έμειναν στη μνήμη. Τα περισσότερα διατηρήθηκαν μόνο στη  
μνήμη των παλιότερων και τηρούνται απ’ τις νεότερες γενιές ως τις μέρες μας.  
 
In Profitis Elias the local residents of Macedonia who lived with a few Vlach 
families accepted the large wave of refugees mainly from Thrace and M. Asia.  
Since then the inhabitants united exchanged customs that remained in 
memory. Most remained only in the memory of the oldest and are observed 
by the youngest generations to the present day. 
Το «κόλντε μπάμπω» 

Το έθιμο του ανάμματος 
μεγάλης φωτιάς τις 
παραμονές των 
Χριστουγέννων, που 
συμβολίζει τη ζέστη που θα 
θερμάνει το Μικρό Χριστό, 
που θα γεννηθεί, ισχύει και 
στον Προφήτη Ηλία. Το έθιμο 
το τηρούσαν ντόπιοι και 
Θρακιώτες πρόσφυγες. 
«Κόλντε» ή «Κόλτε» ή 
«Κόλιντα Μπάμπω» που 
φώναζαν τα παιδιά έξω απ’ 
τις πόρτες των σπιτιών 
χτυπώντας τες με ένα ξύλινο 

σφυράκι, σημαίνει : «σφάζουν γιαγιά» και μ’ αυτόν τον τρόπο θυμίζουν τη 
μεγάλη σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη. 
  

The "Colde Babo" custom 
 
The custom of lighting a large fire on Christmas Eve, symbolizing the 
warmth that will heat the infant Christ, that will be born, is also in effect in 
Profitis Elias.  The custom was retained by the locals 
and Thracian refugees. "Colde" or "Colte" or "Colida Babo" that the children 
chanted  outside the doors of houses knocking them 
with a wooden hammer, means "grandmother, they are slaughtering" and in 
this way, remind the massacre of infants by Herod. 
 
 



Το «σούρβα Μπάμπω» 
Παρόμοια ισχύει και το έθιμο «σούρβα» τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς, 
δηλαδή το άναμμα της φωτιάς και το γύρισμα των παιδιών από σπίτι σε σπίτι, 
μόνο που τώρα φωνάζουν τα παιδιά «σούρβα Μπάμπω». 
 
The "Sourva Babo" 
Similar to the previous custom is "Sourva" on New Year’s Eve, that means the 
lighting of the fire and the going round of children from house to house, only 
that now the children shout "Sourva Babo." 
 

Ετοιμασίες και έθιμα Χριστουγέννων 
Οι ετοιμασίες των κατοίκων του χωριού για τα Χριστούγεννα ήταν ένα είδος 
ιεροτελεστίας. Κάθε νοικοκυριό έσφαζε το γουρούνι του, που το λίπος του το 
έκοβαν σε κομματάκια, το τηγάνιζαν και το έβαζαν σε κιούπια όπου πάγωνε. 
Αυτό το τηγανισμένο λίπος το λέγανε «τσιγαρίδες». Το χοιρινό κρέας το 
έβαζαν κι αυτό σε κιούπια με διάφορα μυρωδικά, το σφράγιζαν και το 
κρατούσαν για τον υπόλοιπο χρόνο. Οι νοικοκυρές έκαναν λουκουμάδες. 
Την Πρωτοχρονιά έκαναν μπακλαβά και βασιλόπιτα(τυρόπιτα). Επίσης στο 
τραπέζι υπήρχε η κότα γεμιστή με ρύζι. 

Την Πρωτοχρονιά τα μικρά παιδιά 
έβγαιναν πρωί πρωί απ’ το σπίτι, 
έπαιρναν μια πέτρα κι έμπαιναν 
στο κατώφλι της πόρτας με το δεξί 
πόδι λέγοντας: «όσο βαραίνει αυτή 
η πέτρα, τόσο να βαραίνει του 
παππού η σακούλα» δίνοντας 
ευχές για καλή και γεμάτη σοδειά 
χρονιά. Άλλα παιδιά πάλι αντί για 
πέτρα έριχναν το ρόδι και 
το΄σπαζαν λέγοντας για το καλό 
ποδαρικό: « όσο σπυριά είναι του 
ροδιού τόσα να είναι και τα καλά 

του σπιτιού».                                                                             Δ΄τάξη  
 
Preparations and customs of Christmas 
The preparations of the inhabitants of the village for Christmas were a kind 
of ritual. Every household slaughtered a pig, whose fat they cut into small 
pieces, fry and put in jars which they froze. This fried  fat was called  
"tsigarides."  They also put the pork meat in jars with various herbs, sealed 
it and kept it for the rest of the year. The housewives made pancakes. On 
New Year Day they made ‘’baklava’’ and New Year’s cake (cheese pie).  
There was also a chicken stuffed with rice, on the table. 
On New Year's day young children came out from home early in the morning, 
they took a stone and entered through the door threshold with the right foot  
saying: "May as much as this stone weighs that much the grandfather’s bag to 
weigh"  giving wishes for good and full harvest year. Other kids instead of 
throwing the stone, they threw a pomegranate and broke it wishing to the 
landlord good luck for the New Year 
                                                                                                  D class  



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Τις μέρες που πλησιάζουν, τα Χριστούγεννα, σκεφτόμαστε τα παλιά χρόνια 
και ρωτάμε τους γέρους για τα ήθη και τα έθιμα που είχαν τότε. 
Κάθε σπίτι είχε και ένα γουρούνι. Την παραμονή των Χριστουγέννων το 
έσφαζαν και με το κρέας του έφτιαχναν "γαβουρμά" και "τσιλγάνια", όπως τα 
λένε στα ποντιακά. Το λίπος του γουρουνιού το λιώνανε και το 
χρησιμοποιούσανε στις πίτες και τα φαγητά. Φτιάχνανε ακόμα τσουρέκια στο 

φούρνο, που έμοιαζαν με πίτες. Τα 
παιδιά έψελναν τα κάλαντα και τους 
έδιναν, αντί για λεφτά, ξηρούς 
καρπούς, ξερά σύκα .Την πρώτη μέρα 
των Χριστουγέννων, μετά την 
εκκλησία, τρώγανε όλοι μαζί στο 
τραπέζι πατσά. Ένα άλλο έθιμο ήταν η 
προσφορά δώρων στα παιδιά από το 
νονό τους και, πολλές φορές, ο 
βαφτισιμιός πρόσφερε δώρα στο νονό 
του και αυτό λεγόταν "καλαντίασμα".  
Σε άλλα μέρη οι Πόντιοι, παραμονές 

Χριστουγέννων, μαζεύονταν στην πλατεία και αποφάσιζαν για το γιορτινό 
τραπέζι. Ο καθένας αποφάσιζε τι ζώο θα σφάξει. Άλλος ένα γουρούνι άλλος 
μοσχάρι, άλλος κουνέλι κ.ά. Οι γυναίκες αποφάσιζαν να πάνε στην αγορά και 
να ψωνίσουν διάφορα λαχανικά και φρούτα.  
Σαν έφταναν τα Χριστούγεννα όλοι οι χωριανοί ετοίμαζαν τα τραπέζια τους 
κάτω στην πλατεία. Οι γυναίκες τακτοποιούσαν τα ωραία ψητά και όλοι 
έτρωγαν και έπιναν διασκεδάζοντας χαρούμενα και ξεχνώντας κάθε λύπη και 
στεναχώρια.  
 
Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς διάλεγαν ένα μεγάλο κούτσουρο για να καίγεται 
στο τζάκι. Πίστευαν ότι η φωτιά διώχνει τα δαιμόνια που έρχονταν από την 
καπνοδόχο. Το κούτσουρο αυτό το λέγανε "καλαντοκάρ". Το ίδιο βράδυ ο 
αρχηγός της οικογένειας έκοβε τη βασιλόπιτα, που το φλουρί της ήταν μια 
δεκάρα. Έπειτα ο ίδιος ανακάτευε φουντούκια με νομίσματα και τα πετούσε 
ψηλά τρεις φορές λέγοντας ευχές για τη νέα χρονιά. 
 Ξημέρωμα  Πρωτοχρονιάς πηγαίνανε οι χωριανοί στη βρύση του χωριού. 
Αφήνανε εκεί τσουρέκια, γλυκίσματα, φρούτα και έπαιρναν νερό (το 
θεωρούσαν αγιασμένο) για να ραντίσουν το σπίτι. Μετά έσπαζαν στην πόρτα 
του σπιτιού ένα ρόδι για το γούρι. 
Σε άλλα μέρη κάθε οικογένεια έπαιρνε από ένα κυδώνι και το έκοβε σε τόσα 
κομμάτια όσα άτομα ήταν στην οικογένεια. Μετά έβαζαν μια δραχμή μέσα σ' 
ένα κομμάτι, το ανακάτευαν μέσα σε μια πετσέτα και διάλεγε ο καθένας από 
ένα. Σε όποιον τύχαινε η δραχμή αυτός μετά έπρεπε να σηκωθεί τα 
χαράματα, να πάρει μια κανάτα και να πάει κάτω στην πλατεία να τη γεμίσει 
με νερό. Από αυτό το νερό θα έβαζε λίγο στα ζώα, θα κρατούσε λίγο να 
πλυθούν και λίγο για να πιουν. Με τα χρόνια, οι συνήθειες άλλαξαν, όμως μαζί 
τους άλλαξαν και οι άνθρωποι. Εμείς πιστεύουμε ότι τότε υπήρχε 
περισσότερη αγάπη και αλληλοβοήθεια παρά σήμερα.  

ΜΑΡΙΟΣ ΒΕΡΤΙΚΟΠΛΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ 



CHRISTMAS AND NEW YEAR’S DAY 
While Christmas come close, we think about the past and ask the old elderly 
people about their old customs and traditions. 
Each house had a pig. On Christmas Eve they slaughtered it and used to 
make "gavourma" and "tsilgania" as they say in the Pontian dialect. They 
melted the pig’s fat and they used it in pies and food. They also made buns 
(tsourekia) in the oven that looked like pies. The children sang the carols and 
they were given nuts and dried figs instead of money. On the first day of 
Christmas, after church, they used to eat together “patsa” a special tripe soup.  
 Another custom was the offering of gifts to children from their godfather and, 
sometimes, the godson gave gifts to his godfather and was called 
"kalantiasma". 
In other places the Pontians gathered in the square on Christmas Eve, and 
decided about the festive table. Each one decided what animal they would 
slaughter.  One would slaughter a pig another a calf, another a rabbit, etc. 
The women decided to go on the market and shop various vegetables and 
fruit. 
As Christmas was near all the villagers were preparing their tables in the 
square. The women arranged the lovely roasts and everyone ate and drank 

having fun and forgetting all sorrow 
and sadness.  
At New Year’s night they chose a big 
log in order to burn it in the 
fireplace. They believed that the fire 
turns away the demons that came 
from the chimney.  This log was called 
"kalantokar". At the same night the 
head of the family cut the New Year’s 
pie, in which there was a coin. Then 
they mixed hazelnuts and coins and 
threw them high three times, saying 
prayers for the new year. 
At Dawn of New Year’s day the 
villagers went to the village fountain.  
They left there buns (tsourekia), 
pastries, fruit and took water 
(considered holy) to spray the 
house. Then they broke a 
pomegranate on the door of the house 
for good luck  
In other places every family got a quince 

and cut into as many pieces as the people in the family. Then they put a penny in a 
piece, mixed it in a towel and each one chose one.  Whoever got the penny he then 
had to get up at dawn to get a jug and go down to the square to fill it with water. From 
this water he would give a little to the animals, he would keep a little bit to wash and 
to drink. Over the years, habits have changed, but with them people changed as 
well. We believe that in those years there was more love and mutual aid rather than 
today. 
MARIOS VERTIKOPLIS 
JOHN YPSILANTIS 
GEORGE TSOUROUKIS 



ΤΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ 
Την Πρωτοχρονιά η νοικοκυρά έβαζε όλα τα φρούτα στο τραπέζι. 
Έβαζε καρύδια, φουντούκια, κάστανα, αμύγδαλα και περίμενε να ’ρθει το 
πρώτο άτομο για να κάνει ποδαρικό. 
Πριν μπει μέσα στο σπίτι του έλεγαν να πάρει μια μεγάλη πέτρα και να πει: 
« Όσο βαριά είναι αυτή η πέτρα, τόσο βαρύ να είναι το πορτοφόλι του 
νοικοκύρη και να είναι γερός σαν πέτρα». 
Ήταν πολύ σημαντικός αυτός που έκανε ποδαρικό. Εάν πήγαινε καλά η 
χρονιά του νοικοκύρη, τότε καλούσε τον «ποδιακάρη» και την άλλη χρονιά να 
κάνει ποδαρικό. 
                                                                                             Γιάννης Υψηλάντης 

 

The first visitor of the year 
On New Year's Day the housewife put all the fruit on the table. 
She would put walnuts, hazelnuts, chestnuts, almonds and waited for the first 
person who would visit the house. 
Before entering the house he was told to get a big stone and say: 
"As heavy as this  stone is, so heavy the wallet of the landlord to be and may 
he be as strong as a stone." 
It was very important who would be the first to visit the house.  If the year of 
the landlord was good, then he called the one who visited the house first  
"podiakari" to come back this year. 
                                                                                                John Ypsilantis 

 

ΤΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

 
Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, την 
Παραμονή των Χριστουγέννων 
«παντρεύουν τη φωτιά». Ξέρετε 
τι σημαίνει αυτό; Ο νοικοκύρης 
του κάθε σπιτιού παίρνει ένα 
κομμάτι ξύλο με θηλυκό όνομα, 
π.χ. κερασιά, και ένα ξύλο με 
αρσενικό όνομα, π.χ. πλάτανος, 
και λέει «παντρεύω σε φωτιά για 
το καλό της νοικοκυράς».     
                     Γιώργος Υψηλάντης 
 
 

The Marriage of the Fire  
 
In many parts of Greece, on Christmas Eve "they marry the fire." Do you 
know what this mean? The landlord of each house gets a piece of wood with 
a female name, eg cherry wood (kerasia) and one  with a male name, eg 
plane (platanos)  and says, "I marry you fire for the good of the housewife."      
                                                                                                George Ypsilantis 

 



ΤΟ ΖΥΜΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟΥ 

Είναι μια από τις πιο «ζεστές» και 
«νόστιμες» Χριστουγεννιάτικες 
προετοιμασίας. Το «ζύμωμα του 
Χριστόψωμου» είναι μια παλιά συνήθεια 
που τη συναντούσε κανείς περισσότερο 
στους κατοίκους των χωριών, δηλαδή σε 
όσους ασχολούνταν με τα χωράφια και τα 
ζώα. Και σήμερα ακόμη, απλές και ταπεινές 
οικοκυρές ετοιμάζουν τη ζύμη με ιδιαίτερη 
ευλάβεια. Αυτή η προετοιμασία θεωρείται 
θείο έργο και είναι έθιμο καθαρά 
χριστιανικό. Κάθε τόπος φτιάχνει το 
χριστόψωμο με το δικό του τρόπο και του 

δίνει και μια ξεχωριστή ονομασία όπως : «το ψωμί του Χριστού», «Σταυροί», 
«Βλάχες» κ.α.                                                                     Γιώργος Υψηλάντης 
The Kneading of Christ’s Bread 
It is one of the "warmest" and most "delicious" Christmas preparations. The 
"making of Christ’s Bread" is an old habit that someone would meet more in 
the residents of the villages, in those who were engaged in their fields and 
animals. And even today, simple and humble housewives prepare the dough 
with special reverence.  This preparation is divine and an absolutely 
Christian tradition. Every place makes the Christ’s Bread in its own way and 
gives him  a unique name such as "the bread of Christ," "Crosses," 
                                                                                             George Ypsilantis 
ΤΟ ΤΑΪΣΜΑ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 

Στην Κεντρική Ελλάδα κυρίως οι κοπέλες τα μεσάνυχτα ή προς τα χαράματα 
των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση 
για να κλέψουν το «άχραντο» νερό. Το λένε έτσι γιατί δε βγάζουν λέξη σε όλη 
την διάρκεια της διαδρομής. Όταν φτάνουν εκεί, την ταΐζουν με διάφορες 
λιχουδιές: βούτυρο, ψωμί, τυρί, σιτάρι ή κλαδί, έπειτα ρίχνουν στην στάμνα 
ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, κλέβουν νερό και γυρίζουν στα σπίτια τους 
πάλι αμίλητες, μέχρι να πιουν όλοι απ’ το άχραντο νερό. 
Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις 4 γωνιές του σπιτιού, ενώ σκορπούν στο 
σπίτι και τα 3 χαλίκια. 
                                                                                            Γιώργος Υψηλάντης 
The Feeding of the Water Fountain 
In central Greece especially the girls at midnight or at dawn on 
Christmas or New Year Day, go to the nearest fountain to steal the "akranto"  
water. They call it this way because they do not say a word along the 
way. When they arrive there, they feed it with various dishes: butter, bread, 
cheese, wheat or with an olive branch, then they throw a leaf and 
three pebbles in the pitcher, they steal water and turn back to their homes in 
silence, until everybody drinks from the “akranto” (speechless) water. 
With the same water they sprinkle the four corners of the house, and scatter  
the three pebbles in the house. 
                                                                                             George Ypsilantis 

 
 



 

ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ 
Είναι ένα έθιμο πρωτοχρονιάτικο που το τηρούμε όλοι. 
Το ρόδι συμβολίζει την αφθονία και τη γονιμότητα- σκεφτείτε πόσοι σπόροι 
ροδιού είναι περιτυλιγμένοι μέσα σε κάθε καρπό- μα και την καλή τύχη. Την 
ώρα που αλλάζει ο χρόνος, όλοι βγαίνουν από την εξώπορτα του σπιτιού, 
στέκονται έξω, πετάνε με δύναμη και σπάνε ένα ρόδι στο πάτωμα- που το 
έχουν φυλαγμένο από το φθινόπωρο-και ύστερα μπαίνουν μέσα στο σπίτι με 
το δεξί για να κάνουν «ποδαρικό», ώστε ο νέος χρόνος να τα φέρει όλα 
«δεξιά» και «καλότυχα».                                                      
                                                                                           Γιώργος Υψηλάντης  
 

The Breaking of the Pomegranate. 
It's a New Year's custom that we all adhere. 
The pomegranate symbolizes abundance and fertility-think of how many 
pomegranate seeds are wrapped in each fruit- but also good luck.  At the 
changing of the year, everybody comes out of the front door of the house, 
stand out, throw and break a pomegranate with force  on the floor, which they 
have kept since autumn-and then they go inside the house on their right foot, 
so that the New Year brings only good luck. 
                                                                                             George Ypsilantis 

 

ΤΟ  ΧΡΙΣΤΟΞΥΛΟ  
Στα χωριά της Βόρειας Ελλάδας από τις παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης 
ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό, το πιο χοντρό 
ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Αυτό ονομάζεται Χριστόξυλο και 
είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το 12ήμερο των γιορτών, από τα 
Χριστούγεννα μέχρι και τα Φώτα, στο τζάκι του σπιτιού. Η στάχτη των ξύλων 
αυτών προφύλασσε το σπίτι και τα χωράφια από κάθε κακό. 
                                                                                           Μαρία Σουρουτζίδου 
 
CHRISTOXYLO  
The wood of the Christ) 
In the villages of northern Greece on the eve of the holidays the landlord is 
looking at fields and selects the most beautiful, the most robust, the thickest 
pine or olive branch and take it home. This is called Christoxylo and the 
wood will burn for all 12 days the holidays, from Christmas until 
the Epiphany, in the fireplace of the house. The ash of these wood protects 
the house and the fields from all evil. 
                                                                                            Maria Souroutzidou 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 
Την Ονομασία τους την πήραν από την λατινική λέξη calenda που 
διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα καλώ. Παιδιά κατά ομάδες 
περιφέρονταν τότε και τώρα στα σπίτια, στους δρόμους, στα μαγαζιά 
τραγουδώντας με ειδικό τρίγωνο τραγούδια που αφορούν τα Χριστούγεννα, 

την γιορτή της 
Πρωτοχρονιάς, τη 
γιορτή του Μ. 
Βασιλείου, τα 
Φώτα.  
Αυτό το έθιμο 
υπήρχε στην 
Ελλάδα πριν από 
την Ρώμη. Τα 
παιδιά κρατούσαν 
ένα κλαδί ελιάς ή 
δάφνης, 
στολισμένο με 
καρπούς και 
άσπρο μαλλί, 
γύριζαν και 

τραγουδούσαν και τους έδιναν δώρα. 
Μετά το έθιμο αυτό το πήρε και η Ρώμη. Στο Βυζάντιο κρατούσαν ραβδιά, ή 
φανάρια, ή πλοία στολισμένα, συνόδευαν το τραγούδι χτυπώντας τρίγωνο ή 
τύμπανο. 
                                                                                      Βιβή Καραμπουζίνη 
 
 
CAROLS 
They took their name from the Latin word “calenda” that was formed from 
the Greek verb “kalo” (call). Children wandered about  in groups, in 
homes, streets, shops, singing Christmas and New Year's songs, on the first 
day of the year and on  Epiphany. 
This custom existed in Greece before the Roman Empire. The children used 
to hold an olive or laurel branch, decorated with fruit and white wool, spinning 
and singing and people gave them gifts.This custom was also taken 
from Rome. In Byzantium they held wands or torches, or decorated vessels, 
and sang banging a drum or a triangle. 
                                                                                              Vivi  Karampoyzini 
 

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
Η Τρίτη γιορτή του 12ήμερου είναι τα Θεοφάνεια ή τα Φώτα που μαζί με τη 
μέρα του Αγιασμού και του Αϊ-Γιάννη κάνουν ένα τριήμερο γιορτής των νερών. 
Στις 6 Ιανουαρίου γιορτάζουν τη Βάπτιση του Χριστού. Αυτή τη μέρα τη λένε 
Θεοφάνεια ή Φώτα. Θεοφάνεια γιατί κατά τη διάρκεια της Βάπτισης του 
Χριστού εμφανίστηκε η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το άγιο Πνεύμα με 
μορφή περιστεριού. 
Και Φώτα γιατί οι χριστιανοί που βαπτίζονταν ομαδικά εκείνη τη μέρα 
φωτίζονταν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 



Για μας σήμερα είναι 
μια ειδική τελετή για 
τον αγιασμό των 
υδάτων. Σε λιμάνια, σε 
ποτάμια και δεξαμενές, 
ο κόσμος μαζεύεται 
μαζί με τον ιερέα που 
ρίχνει τον Τίμιο Σταυρό 
στα νερά. Κολυμβητές, 
κυρίως νέοι, βουτούν 
στα κρύα νερά και 
συναγωνίζονται για το 
ποιος θα πιάσει το 
Σταυρό και θα τον 

επιστρέψει στον ιερέα παίρνοντας τις ευχές της Εκκλησίας. Την παραμονή 
των Θεοφανείων ο Ιερέας περνά από όλα τα σπίτια και οι άνθρωποι 
νηστεύουν για να πιουν την ημέρα των Θεοφανείων τον Μεγάλο Αγιασμό. Με 
αυτόν θα ραντίσουν τα σπίτια, τα ζώα και τα κτήματα για να έχουν καλή 
σοδειά.  
                                                                                                   Ευγενία Μόκρη 
THE EPIPHANY 
The third festival of the Epiphany  along with the day of sanctification and that 
of St. John constitute a three-day  celebration  of  waters.  On January 6 
we celebrate the Baptism of Christ. This day's called Epiphany or 
Theophany. Theophany because during the Baptism of Christ appeared 
on the Trinity, the Father, Son and Holy Spirit as a dove. 
And because today a special ritual for the blessing of the waters takes place. 
In harbors, rivers  and reservoirs, people gather with the priest who cast the 
Holy Cross in the water. Swimmers, especially young people, dive in cold 
waters and compete over who will catch the Cross and will return to the 
priest taking the blessings  of the Church. On the eve of Epiphany, the priest 
goes through all the houses and people are fast to drink the 
day of Epiphany, the Great Blessing.  They will sprinkle their houses, 
animals and the land with it to have  good harvest. 
                                                                                                 Eugenia Mokri 
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ    Τα πίζηλα 
(καλικάντζαροι) 
 Όπως σε όλα τα μέρη της Ελλάδας έτσι και στον Πόντο πίστευαν, ότι το 
12ήμερο (απ’ τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα) βγαίνουν τα πίζηλα, δηλαδή οι 
καλικάντζαροι και ενοχλούν τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα ενοχλούσαν τα παιδιά 
και ιδίως τα αβάπτιστα, τις λεχώνες, τις νεόνυμφες και γενικά αδύναμα άτομα. 
Προκαλούσαν ζημιές στα  
πράγματα του σπιτιού, στα ζώα και στους αγρούς. Για να προστατευτούν 
απέφευγαν να κάνουν νυχτερινές δουλειές έξω απ’ το σπίτι και να πετάνε 
νερά έξω το βράδυ.  
Επίσης για να μην πλησιάζουν έλεγαν ψιθυριστά τα Φώτα με τον αγιασμό των 
Υδάτων για να επιστρέψουν και πάλι τα Χριστούγεννα.  Ανάλογα με την 
περιοχή ονομάζονται πίζουλα, πίζελα ή πιζίελα.  
                                                                                        Ηλίας Τσαβδαρίδης 



CUSTOMS OF PONTOS  The pizila (goblins) 
 Like in all parts of Greece, in Pontos they believed  that  12 days from 
 Christmas to Epiphany ,the goblins come out and annoy  people.  They 
particularly disturbed children and especially those who were not 
baptized, the nursing mothers, the newly married women and 
generally weak people.  They caused damage to things in the house, animals 
and fields.  In order to get protected people tried not to do housework 
and throw water out during the night. 
                                                                                         Elias Tsavdaridis 

ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ 
Εχθρός του ήλιου είναι το σκοτάδι. 
Τα όντα που συμβολίζουν το σκοτάδι 
είναι οι καλικάντζαροι. Ζουν όλο το 
χρόνο στα έγκατα της γης και είναι 
εχθροί του ήλιου. Ο λαός μας τους 
φαντάζεται εξαιρετικά άσχημους και 
κακομούρηδες,  άλλους κοντούς κι 
άλλους ψηλούς με μακριά μαλλιά, 
μακριά νύχια, με πόδια στραβά ή 
τραγίσια ή γαϊδουρινά ή το ένα 
ανθρώπινο και το άλλο γαϊδουρίσιο. 

Τους έχουμε δώσει πάρα πολλά ονόματα: εκτός από καλικάντζαρους τους 
λέμε παγανούς, παρωρίτες, κωλοβελόνηδες, καλιοντζήδες, καρκαντζάλους 
και άλλα ονόματα. 
Όλο το χρόνο δουλειά τους είναι να πριονίζουν το δέντρο που κρατά τη γη. 
Όταν δε μένει παρά μόνο μια κλωστίτσα για να κοπεί το δέντρο και να χαλάσει 
ο κόσμος, τότε την παραμονή των Χριστουγέννων ανεβαίνουν πάνω στη γη, 
όπου μένουν 12 μέρες, μέχρι την παραμονή των Φώτων. Ευτυχώς εκείνο το 
διάστημα το δέντρο του κόσμου ξαναγίνεται όπως πρώτα. Αυτό το δέντρο 
είναι ο ήλιος, γιατί χάρη σ’ αυτόν υπάρχει η φύση μας  όπου ζούμε. Οι εχθροί 
του ήλιου, οι καλικάντζαροι, αρχίζουν ξανά να ροκανίζουν το δέντρο του 
ήλιου, το δέντρο της ζωής, ως την παραμονή των επόμενων Χριστουγέννων, 
που θα ανεβούν ξανά πάνω στη γη. 
                                                                                      Ηλίας Τσαβδαρίδης 
 
THE GOBLINS 
The enemy of the sun is the dark. The beings that symbolize the dark are the 
goblins. They live all year in the bowels of the earth and they are enemies of 
the sun. Our people imagine them extremely ugly and, some short and others 
tall with long hair, long nails and with donkey’s feet. They have given many 
names: besides goblins we call them “paganous”, “ parorites”, “kolovelonides”, 
“kaliontzides”, “karkantzalous” and other names. 
Their job is to saw off the tree that holds the earth. When there is only a little 
thread to cut the tree and damage the world, then on Christmas Eve they 
climb on earth where 12 days are left until the eve of Epiphany. Fortunately at 
that time the tree of the world turns again as before. This tree is the sun, 
because thanks to it, our nature, our world exists. The enemies of the sun, 
goblins, begin again to gnaw the tree of the sun, the tree of life, until the next 
Christmas Eve, that they will come up on earth again. 
                                                                                               Elias Tsavdaridis 



 

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
Η παράδοση λέει ότι όταν ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος στην Καισάρεια, 
η πόλη και οι κάτοικοί της κινδύνεψαν από τον έπαρχο. Ο Μέγας Βασίλειος 
για να αποφύγει βασανισμούς του λαού, κάλεσε τους κατοίκους και του’ φεραν 
πολλά χρυσαφικά, ελπίζοντας πως μ’ αυτά θα καλόπιανε το σκληρό άρχοντα. 
Μα ο άρχοντας, ποιος ξέρει γιατί, ούτε τα χρυσαφικά πήρε, ούτε την πόλη και 
τους κατοίκους πείραξε. 
Τι να έκανε τότε τα χρυσαφικά ο Μέγας Βασίλειος που δεν ήξερε τίνος ήταν το 
καθένα και πώς θα γύριζε πίσω; 
Είπε λοιπόν και έκαναν πίτες και έβαλαν στην καθεμιά ένα απ’ τα χρυσαφικά 
και τις μοίρασε σε όλους. 
Η βασιλόπιτα κόβεται την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε οικογενειακή ή 
φιλική συγκέντρωση από τον γεροντότερο της οικογένειας την ώρα που 
μπαίνει ο νέος χρόνος. 
Κόβουμε το κομμάτι του Χριστού, της Παναγίας, του σπιτιού και κατόπιν για 
όλους όσους παρευρίσκονται στη γιορτή. 
Σε πολλά μέρη, εκτός από το νόμισμα βάζουν κλαδάκια ελιάς, στάχια ή και 
καρύδια για να έχουν πλούσια σοδειά. 
                                                                                           Μαρία Σουρουτζίδου 

 
 
THE CUSTOM OF VASILOPITA 
Tradition says that when St. Basil was a bishop in Caesarea, the city and its 
inhabitants were in danger due to the governor. St. Basil the Great in order 
the people to escape the torture , urged residents to bring much gold, hoping 
in this way that they would treat the landlord. But the lord, who knows why, 
neither took the gold, nor the city and its inhabitants harmed. 
Basil did not know whose this jewellery was and how to give it back. 
He made pies and put in each one  the jewels and distributed to all. 
The cake is cut on New Year's Eve in a family or 
friendly gathering by the elders of the family while entering the new year.. 
In many places, apart from the coin they put olive twigs, wheat or nuts to have 
a bountiful harvest. 
                                                                                      Maria Souroutzidou  
 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΝΥΔΡΟΥ 
(Τα έθιμα παραδόθηκαν γραπτά στο σχολείο του Προφήτη Ηλία μόλις έκλεισε 
το Δημοτικό Σχολείο Ανύδρου. 
Είναι απόσπασμα 10 σελίδων με χρήσιμα και πολύτιμα ιστορικολαογραφικά 
και πολιτιστικά στοιχεία ) 

 
CUSTOMS OF ANIDRO 
(The customs were delivered to the school of Prophet Elias when the school 
of Anidro was closed.  
It is a 10 pages extract of useful and valuable folkloric and cultural facts) 
 

 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Από τις παραμονές των Χριστουγέννων οι κάτοικοι του Ανύδρου (παλιότερη 
ονομασία = Βαϊριο Ανατολικής Θράκης) ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη 
μεγάλη γιορτή. 
Οι νοικοκυρές ετοιμάζουν τα πρόσφορα, της εκκλησιάς το κλίκι και τα 
χριστόψωμα. Τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και λένε τα κάλαντα. Κάθε 
σπίτι ετοιμάζει τα «βαλιά» ή καπαμά (μαγειρεμένο βουβάλι). Ανήμερα τα 
Χριστούγεννα στις 3 π.μ. χτυπούν χαρούμενες οι καμπάνες των εκκλησιών 
και τα σήμαντρα στις γειτονιές. Όλα καλούν τους πιστούς να πάνε στην 
εκκλησία να υποδεχτούν το Νεογέννητο Χριστό. Μετά το τέλος της 
Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας ευσεβείς γυναίκες μοιράζουν σε όλους το κλίκι 
της εκκλησιάς. Επιστρέφοντας στο σπίτι βρίσκουν έτοιμο από την άξια 
νοικοκυρά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ένας σοφράς με υφαντό 
τραπεζομάντιλο και μοιρασμένος σε τσίγκινα πιάτα ή σαγήνες ο 
χριστουγεννιάτικος καπαμάς. Οι ευχές μεταξύ των μελών της οικογένειας 
ανταλλάσσονται με εγκαρδιότητα. Όλη την ημέρα ακούγονται στις γειτονιές 
χαρούμενα τραγούδια. Το βιολί, το ούτι, τα κλαρίνα και το γλυκό κρασί ήταν 
απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο γλέντι. 
 

CHRISTMAS 
On Christmas Eve the residents of Anidro (former name = Vairio of Eastern 
Thrace) got prepared for the big celebration. 
The housewives prepare the Christ’s Breads.  The children go from house to 
house and sing the carols. Each house prepares the "Valia" or “Kapama” 
(cooked buffalo).  On Christmas Day at 3 am the bells ring joyfully in the 
neighborhoods. They invite all believers to go to church to greet the Newborn 
Jesus. After the end of the Christmas mass, women give out to everybody the 
bread of the church. Returning home they find the Christmas table, with a 
woven tablecloth and a Christmas dish “Kapamas” is servrd on that. The 
members of the family embrace each other with love. Merry songs are heard 
all day in the neighborhood. The violin, clarinets and sweet wine were needed 
for the Christmas feast. 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς! Όλο το 
χωριό στο πόδι. 
Οι νοικοκυρές ετοιμάζουν μπακλαβάδες, 
χαλβάδες, βασιλόπιτες. Ανήμερα την 
Πρωτοχρονιά μετά τη Λειτουργία έβλεπες 
έτοιμο και πλούσιο το σοφρά με την πήλινη 
κανάτα τη γεμάτη κρασί, τα πιάτα με τον 
πατσά, τα λιγκέρια (δίσκοι) με τον 
μπακλαβά ή το χαλβά, τη βασιλόπιτα, το 
καλοζυμωμένο ψωμί. Παρέες παρέες 

γύριζαν οι χωριανοί όλα τα σπίτια, τραγουδούσαν τον Άι-Βασίλη, χόρευαν κι 
έπαιρναν κάτι από κάθε τραπέζι. Από το βράδυ ως το πρωί γινόταν σ’ όλο το 
χωριό γλέντι τρικούβερτο.                          
                                                                   Έλτον Τσουλλχάι  Μιχάλης Τσαούσι 

 



New Year 
New Year's Eve! 
Housewives prepare baklava, halva, New Year cakes. On the second day 
of the New Year after the church rite you could see the rich 
table ready with the clay jug full of wine, the tripe dishes, the Ligeria 
(trays) with baklava or halva, the New Year’s cake, the bread.  Groups of 
villagers roamed all the houses, singing songs about St 
Vasilios, dancing and taking something from every table. There was a feast 
from the evening till next morning. 
                                                                      Michael Elton Tsoullchai Tsaousi 
 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΧΑΡΑΣ ΚΙ ΑΓΑΠΗΣ 
Η σύγχρονη ζωή και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας έχουν καταργήσει πολλά 
έθιμα των Χριστουγέννων. Κάποιοι, όμως, επιμένουν να διατηρούν την 
παράδοση. 
Χριστούγεννα, η πιο ωραία ημέρα του χρόνου. Το χαμόγελο επιβάλλει την 
κυριαρχία του, η καρδιά του Εμπενίζερ Σκρουτζ, του κάθε Εμπενίζερ, 
μαλακώνει, η αγάπη κυριεύει τα πάντα, έστω και για ένα εικοσιτετράωρο. 
Οι ημέρες του δωδεκαήμερου από παλιά θεωρούνταν ημέρες ανάπαυλας και 
χαράς. Και τα έθιμα έρχονται να μας υποδείξουν ότι είναι ανθρώπινη κι 
αναντικατάστατη η ανάγκη να αποκτήσουμε χαμένες ή χαλαρωμένες σχέσεις 
με αγαπημένα μας πρόσωπα και, πάνω από όλα, βιώνοντας τον άνθρωπο, 
να πετάξουμε, επιτέλους, τις μάσκες μας… 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι 
η ουσία των Χριστουγέννων. Το έθιμο στην Ελλάδα έχει ξενική προέλευση και 
το εισήγαγαν οι Βαυαροί. Για πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα ανάκτορα 
του Όθωνα το 1833 και μετά στην Αθήνα. Από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και 
μετά το δέντρο με τις πολύχρωμες μπάλες μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίτια.  
Ωστόσο, ο καθηγητής την Χριστιανικής Αρχαιολογίας Κώστας Καλογύρης 
υποστήριξε ότι το έθιμο του δέντρου δεν έχει γερμανική προέλευση αλλά 
ανατολίτικη. Την άποψη του στηρίζει σε ένα συριακό κείμενο που υπάρχει σε 
χειρόγραφο στο Βρετανικό Μουσείο. Το κείμενο αναφέρεται σε έναν ναό που 
έχτισε το 1512 ο Αναστάσιος ο Ά στα βόρεια της Συρίας και στον οποίο 
υπήρχαν δύο μεγάλα οριχάλκινα δέντρα. Σύμφωνα με μια παράδοση, το 
στόλισμα του δέντρου καθιερώθηκε από τον Μαρτίνο Λούθηρο, ο οποίος, 
περπατώντας τη νύχτα στα δάση και βλέποντας τα χειμωνιάτικα αστέρια να 
λάμπουν μέσα στα κλαδιά, συνέλαβε την ιδέα της τοποθέτησης ενός φωτεινού 
δέντρου στο σπίτι του, που θα απεικόνιζε τον έναστρο ουρανό απ’ όπου ο 
Χριστός ήρθε στον κόσμο. 
Γαλοπούλα. Κύριο πιάτο την ήμερα των Χριστουγέννων είναι η γαλοπούλα, 
που έφτασε στην Ευρώπη από το Μεξικό το 1824 μ.Χ. Ωστόσο, σε αρκετές 
περιοχές της χώρας μας διατηρείται το έθιμο της κοτόσουπας, και ιδιαίτερα 
στη Θεσσαλία. Παλαιότερα η κοτόσουπα αποτελούσε το κυρίως πιάτο που 
έτρωγαν οι Έλληνες όταν επέστρεφαν από την εκκλησία. Σήμερα η βρώση 
της γαλοπούλας έγινε σύμβολο καλοπέρασης. 
Βασιλόπιτα. Το κόψιμο της βασιλόπιτας είναι από τα ελάχιστα αρχέγονα έθιμα 
που επιβιώνουν. Σύμφωνα με τον καθηγητή Δημήτρη Λουκάτο αποτελεί 
εξέλιξη του γνωστού και λαϊκού εθίμου της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην 
αρχαιότητα υπήρχε το έθιμο του εορταστικού άρτου, τον οποίο σε μεγάλες 
αγροτικές γιορτές οι αρχαίοι Έλληνες πρόσφεραν στους θεούς. Τέτοιες 



γιορτές ήταν τα Θαλύσια και τα Θεσμοφόρια. Χαρακτηριστικό στοιχείο της 
βασιλόπιτας είναι ότι ο άνθρωπος δοκιμάζει την τύχη του με το κέρμα της, 
προσπαθώντας να μαντέψει πώς θα του έρθουν τα πράγματα στη νέα χρονιά. 
Σε όποιον πέσει το φλουρί, αυτός θα είναι ο τυχερός και ευνοούμενος του 
νέου έτους!    
Ο τζόγος. Την Πρωτοχρονιά συνηθίζουμε να παίζουμε χαρτιά είτε στα καζίνα 
είτε στα σπίτια μας. Η λέξη “τράπουλα” προέρχεται από την ιταλική trapola, 
που σημαίνει παγίδα, δόλο. Τα μεσαιωνικά χρόνια με τη λέξη αυτή ονόμαζαν 
τη δέσμη με τα παιγνιόχαρτα. Τα χαρτιά τα γνώρισε η Ευρώπη από τους 
ανατολικούς λαούς.  Οι Ιταλοί άρχοντες, όμως, ήταν εκείνοι που τα αγάπησαν 
ιδιαίτερα. Το παιχνίδι γίνεται είτε με μαντική είτε με μαγική διάθεση. Γι’ αυτό ο 
κάθε παίχτης προσπαθεί να κερδίσει όλο τον χρόνο. 
Κάρτες. Οι χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες κάρτες, οι οποίες 
λειτουργούν ως επικοινωνιακοί αγγελιοφόροι χριστουγεννιάτικων και 
πρωτοχρονιάτικων μηνυμάτων, αποτελούν αναπόσπαστο συμπλήρωμα των 
εορτών. Στις κάρτες απεικονίζονται κατά κύριο λόγο η γέννηση του Χριστού με 
τη φάτνη, οι τρεις μάγοι με τα δώρα, άγγελοι και αστέρια…Το στερεότυπο 
ευχετικό μικρο κείμενο των καρτών είναι “Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος”. Η χριστουγεννιάτικη κάρτα θεωρείται ότι 
είναι αγγλική επινόηση.  
 
CHRISTMAS TRADITIONS OF LOVE AND JOY 
Modern life and new ways of communication have removed much of Christmas 
traditions.  Some people, however, insist on maintaining the tradition. 
Christmas, the most beautiful day of the year. The smile impose its sovereignty and 
the heart of Ebenezer Scrooge, and of each Ebenezer , softens, and love conquers 
everything, even for one day. 
The days of Christmas’ and New Year were considered days of rest and joy. And 
traditions come to show us that it is human and irreplaceable the need to regain lost 
or loose relationships with loved ones and, above all, to throw away, at last, our 
masks ... 
Christmas tree. The decoration of the Christmas tree is the essence of 
Christmas. The custom in Greece is of foreign origin imported by the Bavarians.  
The first tree to be decorated was in the palace of King Othon in 1833 and then in 
Athens.  Since the Second World War the tree with colourful balls came in all Greek 
houses. 
However, the professor of Christian Archaeology Kalogyris Costas argued that the 
custom of the tree has no German origin but Oriental.  He supports his view in a 
manuscript Syrian text which is displayed in the British Museum. The text refers to a 
temple that was built in 1512 by Anastasios the first in Northern Syria, where there 
were two big bronze trees. According to a tradition, decorating the tree was 
introduced by Martin Luther, who, walking in the woods at night and seeing the winter 
stars shining through the branches; he conceived the idea of putting a lighting tree in 
his house that would reflect the starry sky from which Christ came into the world. 
The main dish on Christmas day is turkey, which arrived in Europe from Mexico in 
1824 AD.  However, in several parts of the country the custom of chicken soup, is 
maintained especially in Thessaly. Previously, the chicken soup was the main course 
that the Greeks ate when they returned from church. Today, eating turkey became a 
symbol of well being. 
New Year’s Cake. The cutting of New Year’s cake is one of the few surviving 
primitive customs.  According to Professor D. Lukatos is an evolution of the famous 
and popular custom of New Year's cake. In ancient times there was the custom of 
festive bread, which in large rural festivals of the ancient Greeks was offered to the 



gods. Such celebrations were the Thalysia and the Thesmophoria.  A 
characteristic feature of the New Year’s cake is that man tries his luck with the coin 
which is hidden inside it, trying to guess how things  
will come in the new year. Whoever gets the coin, this will be the luckiest of the new 
year! 
Gambling. On New Year's Day we are used to playing cards either in casinos or at 
home. The word "deck" comes from the Italian word “ trapola” which means to trap, 
to deceit.  In the Medieval times they used this word to call the set of the cards.  
Gambling was introduced to Europe by eastern peoples. The Arabs brought it with 
their conquests in Spain.. The Italian princes, however, were those who loved them 
very much. The game is either by divination or magical mood. So each player 
attempts to win all the time. 
Cards. The Christmas and New Year's cards, which act as messengers of Christmas 
and New Year’s wishes, are an integral complement to the festive season. On the 
cards the birth of Christ is usually depicted, the three wise men with gifts, angels and 
stars ... The stereotype text of cards is "Merry Christmas and Happy New Year". The 

Christmas card is considered to be an English invention. 
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