
Χριστούγεννα στη Σουηδία 

Οι γιορτές στη Σουηδία αρχίζουν στις 13 Δεκεμβρίου, τη 
μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Τέτοια μέρα οι Σουηδοί 
γιορτάζουν την ημέρα της Αγίας Λουτσίας.  Σύμφωνα με το 
έθιμο, από πολύ νωρίς το πρωί, η μεγαλύτερη κόρη της 
οικογένειας φοράει ένα μακρύ άσπρο φόρεμα και ένα στέμμα με 
κεριά στα μαλλιά της. Ξυπνάει τους γονείς της τραγουδώντας 
το παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι “Santa Lucia” και τους πάει 
καφέ, κουλουράκια και κάποτε glogg (ζεστό κρασί με 
μπαχαρικά).  Τα αγόρια ντύνονται αγόρια των αστεριών. Στη 
συνέχεια όλοι μαζί ξεκινούν για το σχολείο, την 

εκκλησία ή όπου έχουν ορίσει για κάποια εκδήλωση.  

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι απαρτίζουν παραδοσιακά πιάτα 
όπως χοιρομέρι, ζελέ από γουρουνοπόδαρα, lutfisk και χυλός 
ρυζιού. Το χοιρινό μπούτι είναι το παραδοσιακό, χριστουγεννιάτικο πιάτο.  

Μετά το φαγητό όλοι συγκεντρώνονται γύρω από το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο για να ανοίξουν τα δώρα τους. Τα δώρα τα φέρνει ο Τόμτε, ένα ξωτικό 
που μένει στο σπίτι. Ο Τόμτε δεν είχε σχέση με τα Χριστούγεννα. Ήταν το 
ξωτικό του σπιτιού που έμενε κάτω από το ξύλινο πάτωμα του σπιτιού ή στον 
αχυρώνα με τη γίδα του. Ήταν κακότροπος, μα ιδιαίτερα εργατικός! Ο 
Τόμτε προστάτευε την οικογένεια και το βιός της. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε 
ότι φέρνει τα δώρα μαζί με την κατσίκα του. Σήμερα, σε πολλά νοικοκυριά 
κάποιος μεταμφιεσμένος σε ξωτικό επισκέπτεται το σπίτι 
φορτωμένος με ένα πελώριο σάκο γεμάτο δώρα. 

Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο έλατο στολίζεται με 
κατασκευές από άχυρο. ‘Ένας αχυρένιος τράγος, που φέρνει 
γούρι, τοποθετείται κάτω από το δέντρο. 

Τα παιδιά στη Σουηδία, την περίοδο των 
Χριστουγέννων, πρέπει να κάνουν πολλές ετοιμασίες. Κάθε 
Κυριακή ανάβουν ένα κερί του παραδοσιακού, 

χριστουγεννιάτικου κορμού και κάθε μέρα ανοίγουν ένα κουτάκι από το 
χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο. Ετοιμάζουν πολλά μπισκότα και γλυκά. 

Το σπίτι στολίζεται ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα. Τα λουλούδια των 
Χριστουγέννων είναι κατά προτίμηση κόκκινα, μπορούν όμως να είναι και ροζ, 
άσπρα ή γαλάζια. 


