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Τα Χριστούγεννα των Ελλήνων 
ανά την υφήλιο
Ο Θέµης Καλλός, διευθυντής του ελληνικού προγράµµατος της Ραδιοφωνίας SBS, 
θυµάται τα πρώτα Χριστούγεννα που πέρασε ως µετανάστης στην Αυστραλία

Μ ε την οικογένειά τους και κα-
λούς φίλους, γύρω από ένα 
µεγάλο τραπέζι µε λογής-λο-
γής εδέσµατα, µε ζεστά ρούχα 

ή... µαγιό, δίπλα στο τζάκι ή στην πα-
ραλία -ανάλογα µε το µέρος του πλα-
νήτη όπου κατοικούν-, γιορτάζουν τα 
Χριστούγεννα οι Έλληνες ανά τον πλα-
νήτη. 
Στων Ελλήνων τις κοινότητες, τα Χρι-
στούγεννα έχουν έντονο άρωµα βουτύ-
ρου και καβουρδισµένου αµύγδαλου, 
από τους κουραµπιέδες που στολίζουν 
το γιορτινό τραπέζι, και «γεύση» κα-
νέλας σαν αυτή του µελοµακάρονου. 
Έχουν ψαλµούς χριστουγεννιάτικους 
στις κατά τόπους ενορίες, ήχους από 
παιδικά κάλαντα που φτάνουν ως κελά-
ρυσµα στ’ αυτιά και πάνω απ’ όλα πολ-
λή νοσταλγία για την πατρίδα.
Στο Μόναχο, όπου ζουν πολλοί Έλλη-
νες, τα Χριστούγεννα είναι οικογενει-
ακή υπόθεση, όπως και στην Ελλάδα, 
αλλά και µια καλή ευκαιρία για γλέντι 
µε παραδοσιακή µουσική και χορούς. 
«∆ύο σύλλογοι, οι Ελασσονίτες και οι 
Ηπειρώτες, ετοιµάζουν χριστουγεννιά-
τικο γλέντι µε µουσική από τις ιδιαίτε-
ρες πατρίδες τους» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος της τοπικής ελληνικής κοι-
νότητας, Σπύρος Ξενάκης.
Ο ίδιος και άλλοι Έλληνες που µετανά-
στευσαν στη Γερµανία αρκετές δεκαετί-
ες πριν κρατούν ακόµη τις παραδόσεις 
που έφεραν µαζί τους, ενώ για τα παι-
διά της δεύτερης και τρίτης γενιάς, που 
γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στο Μό-
ναχο και τις άλλες γερµανικές πόλεις, 
κάποια έθιµα δεν τηρούνται µε την ίδια 
θρησκευτική ευλάβεια όπως στο πα-
ρελθόν. «Παλαιότερα, για παράδειγµα, 
υπήρχαν τις ηµέρες αυτές περισσότερες 
παρέες παιδιών που έβγαιναν για να 
πούνε τα κάλαντα. Σήµερα οι παρέες 
αυτές έχουν λιγοστέψει» εξηγεί και θυ-
µάται µε νοσταλγία τα πρώτα Χριστού-
γεννα στη Γερµανία, που οι αναµνή-
σεις από τις γιορτές στην πατρίδα ήταν 

ακόµη νωπές και το χιόνι έφτανε ως το 
γόνατο. 
«Όλα αλλάζουν, µέχρι και ο καιρός έχει 
αλλάξει. Παλιά το χιόνι ήταν πυκνό 
κι έφτανε το µισό µέτρο και µέσα στις 
πόλεις. Τώρα, ο καιρός µάς εκπλήσσει 
κάθε χρονιά. Να φανταστείτε ότι πέρσι 
κάναµε Χριστούγεννα µε λιακάδα» λέει 
ο κ. Ξενάκης.
Αρκετοί είναι οι Έλληνες του Μονάχου 
και των άλλων ελληνικών κοινοτήτων 
στη Γερµανία που προτιµούν να κά-
νουν Χριστούγεννα στην Ελλάδα, ενώ 
κάποιοι, σύµφωνα µε τον κ. Ξενάκη, 
εκµεταλλεύονται τη µικρή ανάπαυλα 
για σύντοµες αποδράσεις στη γειτονική 
Αυστρία.
Εν µέσω θέρους γιορτάζονται τα Χρι-
στούγεννα στη µακρινή Αυστραλία, µε 
τις µεγάλες ελληνικές κοινότητες. Και 
παρ’ όλο που το θερµόµετρο µια χτυ-
πάει «κόκκινο» και σκαρφαλώνει στους 
40 βαθµούς Κελσίου και µια περιορί-
ζεται γύρω στους 25, οι περισσότεροι 
Άη Βασίληδες στη χώρα των καγκουρώ 
τριγυρνούν στις... παραλίες.
Ο Θέµης Καλλός, διευθυντής του ελλη-
νικού προγράµµατος της Ραδιοφωνίας 
SBS, θυµάται τα πρώτα Χριστούγεννα 
που πέρασε ως µετανάστης στην Αυ-
στραλία και πόσο παράξενη του είχε 
φανεί η παραπάνω εικόνα. «Ήρθα το 
Νοέµβριο του 1988, λίγο πριν από τα 
Χριστούγεννα. Στο χωριό της Λαµίας, 
από το οποίο κατάγοµαι, γιορτάζαµε 
τα Χριστούγεννα µε µεγάλα τραπέζια, 
όπου πρωταγωνιστής ήταν το χοιρι-
νό και τα λουκάνικα, και ήρθα εδώ 
και είδα Άη Βασίληδες στις παραλίες 
και τους ανθρώπους να τριγυρνάνε µε 
σορτσάκια. Παραξενεύτηκα...» λέει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ και εξηγεί πως µε την πά-
ροδο του χρόνου, όλοι «συνηθίσαµε 
να ψέλνουµε τη γέννηση του Χριστού 
µέσα στο κατακαλόκαιρο!»
Οι Έλληνες της Αυστραλίας έχουν κρα-
τήσει πολλά από τα έθιµα που έφεραν 
στις «αποσκευές» της ψυχής τους από 

την Ελλάδα, αλλά ενσωµάτωσαν και κά-
ποια άλλα που βρήκαν στη χώρα που 
τους υποδέχθηκε κι όπου έστησαν τη 
νέα τους ζωή. Όπως εξηγεί ο κ. Καλλός, 
όσοι ήρθαν ως µετανάστες από την Ελ-
λάδα συνηθίζουν να γιορτάζουν οικογε-
νειακά, στα σπίτια, ενώ κάποιοι απ’ αυ-
τούς που γεννήθηκαν στην Αυστραλία 
στήνουν υπαίθριες γιορτές, λόγω και-
ρού. Οι υψηλές θερµοκρασίες είναι αυ-
τές που επιβάλλουν και κάποιες αλλαγές 
στο πατροπαράδοτο χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι, αφού το χοιρινό δίνει συνή-
θως τη θέση του στη γαλοπούλα. Από το 
µενού των Χριστουγέννων δεν λείπουν 
και τα κάλαντα, αφού κάποιοι ιερείς στις 
τοπικές ενορίες µαζεύουν τα παιδιά και 
ψάλλουν τα κάλαντα σε διάφορα σπίτια, 
προκειµένου να κρατήσουν ζωντανή και 
αυτή τη µακραίωνη παράδοση.
Κι ενώ οι µεγαλύτεροι σε ηλικία µε-
τανάστες προτιµούν να επιστρέφουν 
στην Ελλάδα τα καλοκαίρια, πολλοί 
απ’ αυτούς που πήγαν στην Αυστραλία 
τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε τον 
κ. Καλλό, επιστρέφουν στην πατρίδα 
την περίοδο των εορτών των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς, αφού 
συνήθως έχουν αφήσει πίσω τους κά-
ποιον από το στενό οικογενειακό τους 
κύκλο, µε τον οποίο θέλουν να µοιρα-
στούν αυτές τις στιγµές.
Άρωµα και χρώµα καλοκαιριού έχουν 
τα Χριστούγεννα και για τους Έλληνες 
της Νότιας Αφρικής, που κάνουν Χρι-
στούγεννα µε µαγιό! Οι υψηλές θερµο-
κρασίες σε συνδυασµό µε την περίοδο 
των διακοπών οδηγούν πολλούς απ’ 
αυτούς στις παραλίες, όπως η ειδυλλι-
ακή Μπλάουµπεργκ στο Κέιπ Τάουν, 
ενώ όσοι µένουν στα αστικά κέντρα 
προτιµούν να ανταµώνουν στα σπίτια 
συγγενών τους και να στρώνουν µεγά-
λα οικογενειακά τραπέζια, στα οποία 
συνδυάζουν γεύσεις που θυµίζουν τη 
µακρινή πατρίδα, την Ελλάδα, και άλ-
λες που παραπέµπουν στη χώρα όπου 
έστησαν τη ζωή τους. 

«Πλάι στο αρνί µπαίνει και η γαλοπού-
λα, καθώς και άλλες γεύσεις που συ-
ναντούµε περισσότερο εδώ» εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ελληνικής 
κοινότητας Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, 
επισηµαίνοντας πως τα Χριστούγεννα 
είναι µια ευκαιρία, όπως και στην Ελ-
λάδα, να µαζευτούν όλοι -οικογένεια 
και φίλοι- γύρω από ένα µεγάλο τραπέ-
ζι για να µοιραστούν στιγµές, απ’ αυτές 
που συχνά µας στερούν οι γρήγοροι 
ρυθµοί της καθηµερινότητάς µας.
Από το «τελετουργικό» των ηµερών δεν 
λείπει ο εκκλησιασµός αλλά και έθιµα 
που είναι άρρηκτα δεµένα µε την ελλη-
νική παράδοση, ενώ αυτό που λείπει 
στους περισσότερους, όπως λέει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της εκεί ελλη-
νικής κοινότητας, Γρηγόρης Πατσαλο-
σαββής, «είναι τα Χριστούγεννα σε χιο-
νισµένο τοπίο!»
Χριστούγεννα µε όλο τον παραδοσιακό 
στολισµό και τα καλούδια που επιτάσ-
σουν οι µέρες και η παράδοση γιορτά-
ζουν και πολλές από τις Ελληνίδες που 
έχουν παντρευτεί και ζουν εδώ και δε-
καετίες στην Ιορδανία, έχοντας ιδρύσει 
µάλιστα και το δικό τους σύλλογο. «Το 
σπίτι µου είναι γεµάτο στολίδια κι εµέ-
να µε πιάσατε να φτιάχνω τα παραδοσι-
ακά γλυκά» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το 
Αµµάν η Καίτη Τζάσερ, η οποία άφησε 
την Ελλάδα κι ακολούθησε τον ιορδα-
νό σύζυγό της στη χώρα του, πριν από 
39 χρόνια.
Οι κουραµπιέδες και τα µελοµακάρονα 
είναι γλυκά που αγαπούν πολύ και οι 
Άραβες, όπως και κάθε τι ελληνικό λέει 
η κ. Τζάσερ, εξηγώντας πως ολοένα και 
περισσότεροι είναι αυτοί που αγκαλιά-
ζουν τον πολιτισµό και τη γλώσσα της 
Ελλάδας.
Με κάλαντα ή χωρίς, µε χοιρινό ή γαλο-
πούλα, µε σκούφους ή µαγιό, ένα είναι 
σίγουρο: οι Έλληνες, σε όποιο µέρος 
της γης κι αν κατοικούν, γιορτάζουν τα 
Χριστούγεννα µε µπόλικη δόση... χρυ-
σόσκονης, τραγούδια και χορούς!

Ευκαιρία για µαγαζί 
µε πολύ καλά κέρδη

Ενοικιάζεται µε καλούς όρους µαγαζί 
Charcoal Chicken and Take Away, 
στην κωµόπολη  Bargo της NNO. 

Είναι απέναντι στο σταθµό τραίνου και 
δεν έχει ανταγωνισµό. Με σωστή δουλειά 

έχει λεφτά. Ενοίκιο γύρω στα $750. 

Η δηµοφιλής εκποµπή Greeks Today 
του Γιώργου Τσερδάνη

Σας εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και σας προσκαλεί την Κυριακή ν’ ακούσετε µεταξύ άλλων 

µια παλιά ιστορική εκποµπή της περιόδου διαµάχης µεταξύ του Ρίφκιν 
και της πεντάδας των Ελλήνων που διεκδικούσαν την αγορά του 51% της 
οµάδας του Σύδνεϋ Ολύµπικ. Ακούγονται γνώµες του αειµνήστου ∆ΗΜΗΤΡΗ  
ΠΕΤΕΙΝΕΛΛΗ, του Θεοφ. Πρεµέτη, του Στηβ Αρµατά και άλλων. 

Κυριακή στον σταθµό 1683 ΑΜ, 12 µεσηµέρι έως 2 µ.µ.




