
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 

Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται κάθε χρόνο με περίσσια λαμπρότητα σε 

όλο το χριστιανικό κόσμο. Η παράδοση των λαών για τη μεγάλη αυτή 

γιορτή είναι πολύ πλούσια.  Θα γνωρίσουμε χαρακτηριστικά έθιμα και 

εορτασμούς από την Ιταλία, την Ουκρανία και το Μεξικό.  

ΙΤΑΛΙΑ LA BEFANA 

Έρχεται η Μπεφάνα μέσα στη νύχτα 

Τα παπούτσια της κουρελιασμένα και σκισμένα 

Να έρχεται η Μπεφάνα από τα βουνά καταμεσής  στη νύχτα.  

Δέστε πόσο κουρασμένη είναι. Τυλιγμένη στο χιόνι, στην παγωνιά και 

στο βοριά 

Νάτη έρχεται, έρχεται η Μπεφάνα.  

 

Η παράδοση που συνδέεται με τη Μπεφάνα χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Ο 

μύθος έχει σχέση με τη Χριστιανική θρησκεία περισσότερο παρά με την λαϊκή 

παράδοση. 

Παλιά λοιπόν στη χώρα αυτή ζούσε μια φτωχή χωρική, η Μπεφάνα. Ήταν πολύ 

φιλόξενη, πολύ καλή νοικοκυρά, πασίγνωστη για τη μαγειρική της και πολύ 

καλόκαρδη. Ήρθαν ένα βράδυ οι Τρεις Μάγοι  και τη ρώτησαν πως θα 

μπορούσαν να βρουν τον Ιησού , να τον τιμήσουν και να του δώσουν τα δώρα 

τους. Η Μπεφάνα  τους είπε πως δε θα μπορούσε να τους βοηθήσει, όμως τους 

φιλοξένησε για ένα βράδυ και τους περιποιήθηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Οι 

Μάγοι . για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους, της είπαν να τους ακολουθήσει 

για να βρουν το θείο βρέφος. Εκείνη αρνήθηκε καθώς είχε πολλά να τελειώσει, 

αλλά την άλλη μέρα άλλαξε γνώμη, πήρε ένα μεγάλο σάκο με δώρα και 

αποφάσισε να τους ακολουθήσει.  Όμως αν και ακολούθησε το ίδιο αστέρι με 

τους Μάγους, δεν κατάφερε ποτέ να ανακαλύψει το θείο βρέφος. Από τότε  

περιπλανιέται σ’ όλο τον κόσμο και προσπαθεί να βρει τον Ιησού σε κάθε σπίτι. 

Επισκέπτεται όλα τα παιδιά της Ιταλίας την παραμονή των Θεοφανείων για να 

γεμίσει τις κάλτσες τους με γλυκά, αν ήταν καλά παιδιά όλη τη χρονιά, ή με 

βώλους κάρβουνο ή ένα μαύρο γλυκό αν δεν ήταν καλά παιδιά. Έτσι εκείνη την 

ημέρα τα παιδιά με μεγάλη αγωνία ψάχνουν τις κάλτσες τους να δούνε τι τους 

έχει αφήσει η Μπεφάνα.  Η οικογένεια πάλι αφήνει επάνω στο τραπέζι ένα 

μικρό  ποτήρι κρασί και ένα πιάτο με λίγες  μπουκίτσες φαγητό για να φάει η 

Μπεφάνα και να ξεκουραστεί. Κι αυτή σαν καλή νοικοκυρά που είναι, 

σκουπίζει το πάτωμα φεύγοντας. Με το σκούπισμα όμως φεύγουν όλα τα 

προβλήματα και οι έννοιες του σπιτιού.  

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ  Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ  

Κάποτε ήταν μια φτωχή χήρα γυναίκα που ζούσε σε ένα μικρό κρύο καλύβι με 

τα παιδάκια της. Μια μέρα τα παιδάκια βρήκαν ένα μικρό σπόρο από πεύκο και 



το φύτεψαν σε ένα μικρό γλαστράκι. Ο σπόρος γρήγορα ρίζωσε, έγινε ένα 

δεντράκι και τα παιδιά το φρόντιζαν πάρα πολύ για να γίνει το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο τους και μάλιστα έκαναν σχέδια για το πώς θα το 

στόλιζαν. Όταν όμως έφτασαν τα Χριστούγεννα η μητέρα είπε στα παιδιά της 

πως ήταν αδύνατο να το στολίσουν γιατί δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν 

στολίδια. Και έτσι εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων κοιμήθηκαν όλοι πολύ 

στεναχωρημένοι. Όμως οι αράχνες του σπιτιού άκουσαν όλα όσα είπε η μητέρα 

στα παιδιά της και αποφάσισαν να στολίσουν αυτές το μικρό δεντράκι. Όλη τη 

νύχτα λοιπόν ύφαναν τους ιστούς τους  και τύλιξαν τα γυμνά κλαδάκια. Το 

πρωί, όταν βγήκε ο ήλιος, έστειλε τις ακτίνες του στις λεπτές κλωστές και η 

λάμψη τους τις μετέτρεψε σε χρυσό και ασήμι. Η μητέρα και τα παιδιά δεν 

πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν το μικρό τους δεντράκι να αστράφτει μέσα 

στο μικρό καλύβι τους. Από τότε έζησαν ευτυχισμένοι χωρίς να τους λείψει 

τίποτε. Οι Ουκρανοί λοιπόν τιμώντας την παράδοση στολίζουν με τεχνητούς 

ιστούς αράχνης τα δέντρα των Χριστουγέννων για καλή τύχη και ευημερία. 

      ΜΕΞΙΚΟ : ΟΙ ΠΟΣΑΔΑΣ 

Οι Χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί ξεκινούν στο Μεξικό κάθε απόγευμα από τις 

16 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παραμονή των Χριστουγέννων. Οι εννέα αυτές 

μέρες ονομάζονται «Ποσάδας» και είναι μέρες μεγάλης κατάνυξης. Ουσιαστικά 

συμβολίζουν τους εννέα μήνες που κυοφορούσε η Παναγία το Θεάνθρωπο και 

τις εννέα ημέρες που διήρκησε το ταξίδι του Ιωσήφ και της Μαρίας από τη 

Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ. Ποσάδα στα Ισπανικά σημαίνει κατάλυμα ή καταφύγιο 

και  έχει σχέση με τη δυσκολία του Ιωσήφ να βρει ένα κατάλυμα για την 

ετοιμόγεννη Μαρία. Παραδοσιακά το έθιμο γιορτάζεται σε γειτονιές και κάθε 

απόγευμα γίνεται μια γιορτή σε κάθε σπίτι της κάθε γειτονιάς. Οι επισκέπτες 

μαζεύονται έξω από το σπίτι με τα παιδιά ντυμένα βοσκούς και αγγελάκια. Ο 

αρχάγγελος ηγείται της ομάδας ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες ντυμένοι ως 

Μαρία και Ιωσήφ ή κρατώντας τις εικόνες τους και αναμμένα κεριά 

τραγουδώντας ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτοί που είναι έξω από το σπίτι 

τραγουδούν το μέρος του Ιωσήφ που αναζητάει καταφύγιο και αυτοί που είναι 

μέσα στο σπίτι απαντούν και τραγουδούν το μέρος του πανδοχέα που του λέει 

ότι δεν υπάρχει δωμάτιο. Το τραγούδι τελειώνει όταν ο πανδοχέας αποφασίζει 

να προσφέρει χώρο και ανοίγει την πόρτα του σπιτιού. Μπαίνουν όλοι μέσα και 

εκεί τρώνε, πίνουν ζεστά ποτά τραγουδούν και διασκεδάζουν. Τα παιδιά 

σπάζουν την Πινιάτα , μια κατασκευή που παραδοσιακά είναι φτιαγμένη από 

πηλό, με μύτες αστεριού και είναι γεμάτη με γλυκά και καραμέλες.     

Ο ύμνος των Ποσάδας 

ΙΩΣΗΦ 

Στο όνομα των ουρανών 

Σου ζητώ καταφύγιο 

Γιατί η αγαπημένη μου γυναίκα  

Δε μπορεί να ταξιδέψει περισσότερο 

 

 



ΑΝΔΡΑΣ 

Εδώ δεν είναι πανδοχείο 

Σήκω και φύγε 

Δε μπορώ να σου ανοίξω την πόρτα 

Μπορεί να είσαι ληστής 

 

ΙΩΣΗΦ 

Μην είσαι άσπλαχνος 

Δείξε λίγη ανθρωπιά 

Ο Θεός στους ουρανούς  

θα σε ανταμείψει 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Φύγε τώρα  

και μη μας ενοχλείς πια 

Γιατί θυμώνω  

Και θα σε χτυπήσω 

 

  

ΙΩΣΗΦ 

Είμαστε εξαντλημένοι 

Από όλο το ταξίδι από τη Ναζαρέτ 

Είμαι ξυλουργός 

Και το όνομά μου είναι Ιωσήφ 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Δε με ενδιαφέρει το όνομά σου 

Άφησέ με να κοιμηθώ 

Στο είπα  

Δε θα ανοίξω την πόρτα 

 

ΙΩΣΗΦ 

Ζητούμε ένα μέρος να μείνουμε 

Καλέ μου πανδοχέα 

Μόνο για μια νύχτα 

Για τη βασίλισσα των ουρανών 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Αν είναι λοιπόν βασίλισσα 

Τότε γιατί είναι έξω τη νύχτα  

Και περιπλανιέται μοναχή; 

 

ΙΩΣΗΦ 

Η γυναίκα μου είναι η Μαρία 

Είναι η βασίλισσα των ουρανών 

Θα γίνει η μητέρα του Θεού. 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Εσύ είσαι Ιωσήφ; 

Η γυναίκα σου είναι η Μαρία; 

Περάστε προσκυνητές 

Συγχωρέστε με δε σας γνώρισα. 



 

ΙΩΣΗΦ 

Ο Θεός να σε ανταμείψει  

για τη φιλανθρωπία σου 

και ο ουρανός να γεμίσει  

από ευτυχία. 

Ευτυχισμένο σπίτι 

Που σήμερα γίνεσαι λιμάνι 

Για την αγνή Παρθένο 

Την όμορφη Μαρία 

 

 

ΑΝΔΡΑΣ 

Περάστε προσκυνητές 

Πάρτε αυτή τη γωνιά 

Όχι σ’ αυτό το φτωχικό κατάλυμα 

Αλλά στην καρδιά μου 

Απόψε είναι βραδιά χαράς 

Ευχαρίστησης και αγαλλίασης 

Γιατί απόψε δίνουμε στέγη 

Στη μητέρα του Γιου του Θεού. 

 

 

 


