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Sankt-Martinstag: Η ημέρα του Αγίου Μαρτίνου και η πομπή 

με τα φαναράκια 
 

Κάκε χρόνο ςτισ 11 Νοεμβρίου, όταν νυχτώςει, πολλά παιδιά ςτθ Γερμανία γυρίηουν 

τουσ δρόμουσ ςε μια πομπι με φαναράκια και τραγουδάνε τραγοφδια αφιερωμζνα 

ςτον Άγιο Μαρτίνο. 

Μερικά από τα παιδιά παρουςιάηουν ζνα κεατρικό ςκετσ με ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςτιγμιότυπο από τθ ηωι του Μαρτίνου: μια κρφα χειμωνιάτικθ νφχτα ο Μαρτίνοσ, 

ςυναντώντασ ζνα ηθτιάνο, κόβει από ςυμπόνια ζνα κομμάτι από το μανδφα του και 

τον προςφζρει ςτο ηθτιάνο, για να ηεςτακεί. 

Όμωσ, ποιοσ ιταν ο Μαρτίνοσ; 

 

 

 

Άγιοσ Μαρτίνοσ, ο Ρωμαίοσ ςτρατιώτησ 
 

Στα 15 του χρόνια ο Μαρτίνοσ ζγινε ςτρατιώτθσ ςτο ρωμαϊκό ςτρατό και λίγο 

αργότερα αξιωματικόσ. 

Ήδθ από τα χρόνια που υπθρετοφςε, ο Μαρτίνοσ ιταν πάντα πρόκυμοσ να 

βοθκιςει τουσ άλλουσ.  

Προχωρώντασ με το άλογό του μια κρφα νφχτα του χειμώνα βλζπει ζνα πειναςμζνο 

και γυμνό ηθτιάνο που ζτρεμε από το κρφο. Βγάηει το ςτρατιωτικό του μανδφα, τον 

κόβει με το ςπακί του ςτα δφο και του δίνει το μιςό. Τθν επόμενθ νφχτα ο ηθτιάνοσ 

εμφανίηεται ςτο όνειρό του και του φανερώνει ότι είναι ο Ιθςοφσ Χριςτόσ! 

Μετά από αυτό το καυμαςτό γεγονόσ, ο Μαρτίνοσ βαφτίηεται Χριςτιανόσ. 

 

 

 

Πίνακας του Ελ Γκρέκο  

Ο Άγιος Μαρτίνος και ο ζητιάνος 
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Πώσ προήλθε το έθιμο τησ πομπήσ με τα φαναράκια; 
 

Υπάρχουν δφο κεωρίεσ, που προςπακοφν να εξθγιςουν, γιατί το βράδυ τθσ γιορτισ 

του Αγίου Μαρτίνου τα παιδιά βγαίνουν ςτουσ δρόμουσ με τα φαναράκια τουσ. 

Η πρώτθ εξιγθςθ είναι ότι παλιότερα γίνονταν πολφ ςυχνά βραδινζσ λιτανείεσ ςτον 

τάφο του Αγίου Μαρτίνου. Είναι πικανό λοιπόν οι ςθμερινζσ πομπζσ με τα 

φαναράκια να προζρχονται από εκεί.  

Η δεφτερθ κεωρία λζει το εξισ: Γφρω ςτισ 11 Νοεμβρίου, τθν θμζρα τθσ γιορτισ του 

Αγίου, το φωσ και θ φωτιά αποκτοφςαν πάλι ιδιαίτερθ ςθμαςία για τουσ 

ανκρώπουσ τθσ υπαίκρου. Αυτό γιατί άρχιηε να βραδιάηει νωρίτερα και άναβαν για 

πρώτθ φορά μετά από καιρό τθν ξυλόςομπα. Στισ αρχζσ Νοεμβρίου τελείωναν και οι 

αγρότεσ τισ δουλειζσ τουσ ςτα χωράφια. Προκειμζνου να ευχαριςτιςουν για τθ 

ςοδειά, άναβαν φωτιζσ ςτα χωράφια που είχαν κερίςει. 

Με τθ φωτιά αυτι τα παιδιά άναβαν πυρςοφσ από άχυρο και χαρτί ι ειδικά 

φαναράκια, τα «Trullichter». Αυτά τα ζφτιαχναν από γογγφλια ι κολοκφκεσ που 

είχαν αδειάςει από μζςα. 

Έπειτα πιγαιναν με τα φαναράκια από ςπίτι ςε ςπίτι και ηθτοφςαν λίγα φροφτα και 

βουτιματα. 

Ίςωσ οι ςθμερινζσ πομπζσ των παιδιών να ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτο ζκιμο αυτό.  

 


