
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Μέλη Ομάδας:
• Κουρκτσόγλου Νίκος
• Βασιλόπουλος Χαράλαμπος 
• Καραντώνης Γιώργος 



ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Εγώ και οι συμμαθητές μου επιλέξαμε αυτό 
το θέμα γιατί θέλουμε να παρουσιάσουμε τα 
ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και να 
προβάλουμε τους λόγους που αυτά 
σταματούν να τηρούνται.



ΓΑΜΟΣ 

• Οι γάμοι γίνονταν μόνο Κυριακή απόγευμα. Δυο μέρες πριν 
μαζεύονταν  στο σπίτι της νύφης οι συμπέθεροι φέρνοντας το 
νυφικό, τα παπούτσια και το νυχτικό που  θα φορούσε η νύφη.

• Άλλο  έθιμο είναι ότι οι γάμοι περνούσαν από τον 
συμπεθεροκόπο. Συμπεθεροκόπος  είναι ο προξενευτείς.Αυτος 
κανόνιζε και για την προίκα.

• Επίσης η νύφη κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το σπίτι 
στην εκκλησία πήγαινε με συνοδεία μουσικών  



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

• Το Χριστόψωμο:
Το «ψωμί του Χριστού» το έφτιαχνε, την παραμονή των 
Χριστουγέννων, η νοικοκυρά. Την ημέρα του Χριστού, ο 
νοικοκύρης έπαιρνε το χριστόψωμο, το σταύρωνε, το 
έκοβε και το μοίραζε σ’ όλη την οικογένειά του και σε 
όσους παρευρίσκονταν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι 



• Το σπάσιμο του ροδιού:   
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην 

εκκλησία και ο νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, 
για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι , ο νοικοκύρης σπάει το 
ρόδι πίσω από την εξώπορτα. . Όσο γερές κι όμορφες είναι οι 
ρώγες, τόσο χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι οι μέρες που 
φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος.



Θεοφάνεια 
• Ο μεγάλος αγιασμός γίνεται ανήμερα τα Θεοφάνια στις 5 

Ιανουαρίου. Μια μεγάλη πομπή σχηματίζεται και παίρνει 
το δρόμο που οδηγεί στη θάλασσα ή σε κάποιο ποτάμι, 
μπορεί και σε μια δεξαμενή. Μπροστά τα εξαπτέρυγα, 
πίσω οι παπάδες με τα καλά τους άμφια, ύστερα οι αρχές 
του τόπου και παραπίσω το πλήθος. Στις πόλεις η πομπή 
γίνεται πιο πλούσια με τη μουσική και τη στρατιωτική 
παράταξη.Όταν γίνει ο αγιασμός, ρίχνει ο παπάς το Σταυρό 
στο νερό, πραγματοποιώντας έτσι τον Αγιασμό των 
Υδάτων. Πηδούν κάποιοι τολμηροί στα παγωμένα νερά και 
συναγωνίζονται ποιος θα τον πρωτοπιάσει. Αυτός που θα 
τον ανεβάσει στην επιφάνεια θεωρείται ότι θα έχει καλή 
τύχη κι υγεία για όλο το χρόνο.





Τα οφέλη από την τήρηση των εθίμων 

• Υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να τηρούμε  τα ήθη και 
τα έθιμα της περιοχής μας.Αυτα μας βοηθούν να μην 
ξεχνάμε τις ρίζες μας.Επίσης είναι ένας τρόπος 
ψυχαγωγίας.Οι άνθρωποι έτσι έρχονται πιο κοντά.Τέλος με 
το να σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμα αποφεύγουμε το 
φαινόμενο της ξενομανίας δηλαδή τα στοιχεία από το 
εξωτερικό που τα αλλοιώνουν.



Τα έθιμα δεν γίνονται σεβαστά στο 
βαθμό που πρέπει 

Τα ήθη και τα έθιμα δεν τηρούνται για πολλούς λόγους. 
Πρώτα από όλα έχει μπει στη ζωή μας η τεχνολογία. Η 
τεχνολογία επηρεάζει τους νέους σε τέτοιο βαθμό που 
τους κάνει να ξεχνούν τις παραδόσεις. Άλλος λόγος είναι 
ότι οι παλαιότεροι δεν τα μεταφέρουν στους νέους  να 
ξεχνιούνται.Τελευταίος λόγος είναι η παγκοσμιοποίηση. 
Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν ότι βλέπουν να γίνεται στο 
εξωτερικό νομίζοντας ότι είναι η νέα μόδα.  



Πηγές 

• Πήγες μας ήταν οι προφορικές μαρτυρίες,οι 
προσωπικές μας γνώσεις  και το ιντερνετ. 
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