
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Μέλη Ομάδας:
• Γκοροβέλλι Γκέρι 
• Αλεξόπουλος Παρασκευάς 
• Θεοδωρακόπουλος Νίκος 
• Κακαράκης Χρήστος  



ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Οι λόγοι που επιλέξαμε αυτό το θέμα εγώ και οι 
συμμαθητές μου είναι για να προβάλουμε τα 
ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας 



Απόκριες 
• Έθιμο της αποκριάς είναι η <<Μπούλες>>.Στις 

μπούλες οι άνθρωποι μεταμφιέζονται και 
κυκλοφορούν στην πόλη/χωριό πειράζοντας 
τους πάντες



25η Μαρτίου 

• Ως έθιμο για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
καθιερώθηκε και ο μπακαλιάρος με 
σκορδαλιά. Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, 
η Εκκλησία επέτρεπε στους πιστούς να φάνε 
ψάρι μόνο δύο φορές, του Ευαγγελισμού και 
την Κυριακή των Βαΐων.



Χριστούγεννα
• Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο 

νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, για να το λειτουργήσει. 
Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας -δεν 
κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του- και έτσι να είναι ο πρώτος που 
θα μπει στο σπίτι για να κάνει το καλό ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι.

• Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το 
ρίχνει δηλαδή κάτω με δύναμη για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες 
του παντού και ταυτόχρονα λέει: "με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος 
κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη 
χρονιά". Τα παιδιά μαζεμένα γύρω-γύρω κοιτάζουν οι ρώγες αν είναι 
τραγανές και κατακόκκινες. Όσο γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο 
χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος 
χρόνος.





Θεοφάνεια
• Ένα έθιμο των Θεοφανείων είναι   ο αγιασμός των σπιτιών από τους 

ιερείς. Με την Πρωτάγιαση, ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια και με το 
Σταυρό και ένα κλωνί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους 
χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό. Παλαιότερα, οι 
λαϊκές δοξασίες συνέδεαν τον φωτισμό των σπιτιών με την εξαφάνιση 
των καλικάντζαρων, τους οποίους φαντάζονταν να φεύγουν περίτρομοι 
με την έλευση του ιερέα.



Πάσχα    
• Ακόμη και σήμερα τη Μεγάλη Παρασκευή δεν τρώνε γλυκά για την αγάπη 

του Χριστού, που τον πότισαν ξύδι. Ταχινόσουπα, μαρούλι ή φακές με 
ξύδιείναι τα συνήθη φαγητά. Κανείς δεν πρέπει να πιάσει στα χέρια του 
σφυρί ή βελόνι, γιατί θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Το βράδυ γίνεται ο 
Εσπερινός και η περιφορά του Επιταφίου, ο στολισμός και η περιφορά 
του οποίου είναι το κυριότερο έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής.

• ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
• ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΒΓΑ : Συμβολίζουν με το κόκκινο χρώμα τους το αίμα του 

Χριστού
• ΑΡΝΙ : Συμβολίζει τους πιστούς από την παραβολή του Χριστού με τον 

βοσκό
• Ο ΣΤΑΥΡΟΣ: Συμβολίζει το Σταυρό πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός 
• Η ΛΑΜΠΑΔΑ:Συμβολίζει το φως που έφερε ο Χριστός νικώντας το θάνατο 

και κατ’ επέκταση το σκοτάδι με την Ανάστασή του
• ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ: Με το θόρυβο και το φως που κάνουν λέγεται ότι 

διώχνουν τα κακά πνεύματα.





Η μη τήρηση των εθίμων μας 

Στη σημερινή εποχή η τήρηση των εθίμων σπανίζει όλο ένα 
και περισσότερο. Αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνολογία έχει 
αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.Έτσι τα 
περισσότερα έθιμα έχουν ξεχαστεί διότι δεν μπαίνουν καν 
στον κόπο να ετοιμάσουν πράγματα τα οποία παλιά ήταν 
χειροπιαστά αφού  σήμερα υπάρχει η ευκολία να το πάρεις 
έτοιμο. Με αποτέλεσμα να χάνεται η πολιτιστική μας 
ταυτότητα και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης να 
μεγαλώνει κάθε φορά που συμβαίνει αυτό. 



Πηγές 

• Οι πηγές μας ήταν προφορικές μαρτυρίες και 
πληροφορίες από το ιντερνέτ   
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