
HALLOWEEN 

 



Τι είναι 

Γιορτή όπου μικροί και μεγάλοι μεταμφιέζονται με τρομακτικά κοστούμια, τα παιδιά 

επισκέπτονται γειτονικά σπίτια  και  μαζεύουν γλυκά και κεράσματα...   

 



 

 



Γιορτάζεται 

τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου 

κυρίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ πάρτι γίνονται και 

στην της Ευρώπη -μέχρι και στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια. 

 

 



 

 



Δεν είναι 

… οι ελληνικές Απόκριες, αφού είναι εξέλιξη της αρχαίας 

κελτικής γιορτής Samhain, προς τιμή του θεού του Κάτω 

Κόσμου. 

 

 



 



Το σκοτεινό της παρελθόν 

Για τους Κέλτες η ημέρα αυτή σημάδευε το τέλος της 

συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα, και ταυτόχρονα μια 

γέφυρα ανάμεσα στον πάνω κόσμο και στον κόσμο των 

νεκρών.  



 



 

 



 

 



Με τα χρόνια… 

Η γιορτή πήρε χριστιανικό χρώμα και μεταμορφώθηκε από 

μια σκοτεινή παγανιστική τελετή σε ημέρα χαράς και 

μεταμφιέσεων!!! 

 

 

 



Σήμερα λέγεται … 

Halloween : δηλαδή All-hallow-even ή αλλιώς: παραμονή 

(eve) της γιορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day – All 

Saints Day).  



 

 



 

 



Υπερφυσικές προεκτάσεις… 

Πολλές κουλτούρες θεωρούν την ημέρα αυτή ως μία από 

τις ελάχιστες ημέρες που μπορεί να επιτευχθεί επαφή με 

τον κόσμο των πνευμάτων καθώς και ότι είναι η μέρα που 

η μαγεία είναι στο ζενίθ.  

 



 

 



 

 



Ένας ιρλανδικός μύθος: 

Ο Τζακ είχε καλέσει το διάβολο να πιούν ένα ποτό. Μετά 

τον έπεισε να μεταμορφωθεί σε ένα νόμισμα, ώστε να 

πληρώσουν τα ποτά τους. 

Ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε νόμισμα, αλλά ο Τζακ αντί 

να πληρώσει τον έβαλε στην τσέπη του, δίπλα σε ένα 

σταυρό και έτσι ο διάβολος δεν μπορούσε να πάρει την 

κανονική του μορφή. 

Ο Τζακ υποσχέθηκε στο διάβολο να τον ελευθερώσει, αν 

του υποσχόταν να μην τον ενοχλήσει για ένα χρόνο και να 

μην πάρει την ψυχή του όταν πέθαινε. 



 

 



Πέρασε ένας χρόνος και ο διάβολος ξαναεμφανίστηκε την 

ώρα που ο Τζακ προσπαθούσε να κόψει ένα φρούτο. 

Ζήτησε λοιπόν από το διάβολο να ανέβει στο δέντρο και να 

του κόψει το φρούτο.  

Ο διάβολος ανέβηκε αλλά ο Τζακ σκάλισε ένα σταυρό στον 

κορμό και ο διάβολος δεν μπορούσε να κατέβει.  

Τελικά ο Τζακ                                                                 

ελευθέρωσε το                                                                        

διάβολο αφού                                                                     

εκείνος                                                                          

υποσχέθηκε ότι                                                                          

δεν θα τον                                                                                    

ενοχλήσει                                                                                 

για άλλα δέκα                                                                           

χρόνια. 



 

 



Tελικά ο Τζακ πέθανε. Πήγε στον παράδεισο, αλλά ο Θεός 

δεν τον δέχτηκε… 

 Όμως ούτε ο διάβολος τον ήθελε αφού είχε υποσχεθεί να μην 

πάρει την ψυχή του. 

Επειδή ήταν σκοτεινά έξω από την κόλαση, ο διάβολος πήρε 

ένα αναμμένο κάρβουνο και το έδωσε στο Τζάκ για να βλέπει. 

Ο Τζακ έβγαλε ένα ραπάνι, το χάραξε και έβαλε μέσα το 

κάρβουνο. Από τότε περιπλανιέται στον κόσμο, μη 

μπορώντας να αναπαυθεί. 

Από τότε οι Ιρλανδοί σκαλίζουν ραπάνια και κολοκύθες, 

βάζουν μέσα ένα κερί και τα βάζουν κοντά στα παράθυρα, 

ώστε να κρατάνε μακριά τα κακά τα πνεύματα. 

 

 

 



ΤΕΛΟΣ 


