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Ο Κορμός της Yule 
 
Ο κορμός της Yule είναι ένα πολύ γνωστό έθιμο όπου στις μέρες μας έχει μείνει τόσο 
ώς ένα ολόκληρο δέντρο που το συλλέγουμε, το διακοσμούμε και στο τέλος, μετά 
από 12 νύχτες το καίμε, όσο και ως ένα υπέροχο γλυκό γνωστό ως..κορμός! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να φτιάξετε ένα κορμό της Yule 

Θα χρειαστείτε απλά ένα αποξηραμένο κομμάτι δρυός, το οποίο και θα  
διακοσμήστε με καύσιμες κορδέλες, αειθαλή, πουρνάρια και γκι.  

Για να φτιάξετε ένα κορμό της Yule με κεριά (κατάλληλο για εσωτερικούς 
χώρους όταν δεν υπάρχει τζάκι), θα χρειαστείτε ένα στρογγυλό κορμό μήκους 
τουλάχιστον μισό μέτρο και πάχους 12 εκ.  

Ισιώστε το κάτω μέρος του κορμού με ένα πριόνι (κατά προτίμηση 
δισκοπρίονο) κόβοντας δυο εκατοστά, έτσι ώστε ο κορμός να καθίσει σταθερά. Στη 
συνέχεια, προσδιορίστε πού πρέπει να τρυπήσετε τις τρεις οπές κεριών κατά μήκος 
της κορυφής του κορμού. Πρέπει να είναι ομοιόμορφα σε απόσταση. Το μέγεθος των 
οπών θα καθοριστεί από το μέγεθος των κεριών που χρησιμοποιείτε. Κάντε τις τρύπες 
1-1,5 εκ για να χωρέσετε τα κεριά. 

Ο κορμός με κεριά μπορεί να βαφτεί ή να ψεκαστεί με βερνίκι ώστε να μην 
στεγνώσει. Όταν το βερνίκι στεγνώσει, τοποθετήστε τα κεριά και διακοσμήστε τον με 
γκι, αειθαλή και πουρνάρια. Τα κεριά μπορεί να είναι πράσινα, κόκκινα και ασημένια 
ή άσπρα για να αντιπροσωπεύουν τον Δρύινο Βασιλιά, τον Βασιλιά του Γκι και τη 
Θεά, ή λευκό, κόκκινο και μαύρο για να αντιπροσωπεύσουν την Τριπλή Θεά. 
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Το Κάψιμο του Κορμού της Yule  
Ο Κορμός της Yule μπορεί να είναι από οποιοδήποτε ξύλο (η δρυς είναι το 

παραδοσιακό). Το καθένα απελευθερώνει το δικό του είδος μαγείας: 

 

 Φράξος – φέρνει προστασία, ευημερία και υγεία 

 Λεύκα- ξυπνά την κατανόηση του μεγάλου σχεδίου 

 Σημύδα – σημαίνει νέα ξεκινήματα 

 Γκι -- εμπνέει οράματα και αποκαλύπτει προηγούμενες ζωές 

 Δρυς -- φέρνει θεραπεία, δύναμη και σοφία 

 Πεύκος -- σημαίνει ευημερία και ανάπτυξη 
 Ιτιά -- καλεί τη θεά να επιτύχει τις επιθυμίες 

 

Το κάψιμο του Κορμού της Yule μπορεί εύκολα να γίνει οικογενειακή 
παράδοση. Ξεκινήστε με τους γονείς, ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, να 
περιγράφουν την παράδοση του Κορμού της Yule. Η ιστορία του Δρύινου Βασιλιά 
και του Βασιλιά του Γκι από την κέλτικη μυθολογία μπορεί να μοιραστεί ως ιστορία, 
ή μπορεί να συνοψιστεί με μια δήλωση ότι ο Δρύινος Βασιλιάς αντιπροσωπεύει την 
αυξανώμενη ηλιακή χρονιά, από το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο Θερινό Ηλιοστάσιο, 
και ο Βασιλιάς του Γκι αντιπροσωπεύει τη φθίνουσα ηλιακή χρονιά, από το Θερινό 
ηλιοστάσιο στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο. 

Τα φώτα σβήνουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Η οικογένεια μένει μαζί, 
ήσυχη στο σκοτάδι. Τα μέλη της οικογένειας αναλογίζονται ήσυχα την αλλαγή στο 
ηλιακό έτος. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο συλλογίζεται το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, τις προκλήσεις καθώς και τις καλές στιγμές. 

Στη συνέχεια, η φωτιά του κορμού της Yule ανάβει. Καθώς αρχίζει να καίει, 
κάθε μέλος της οικογένειας ρίχνει ένα ή περισσότερα αποξηραμένα κλαδιά γκι και 
αποχαιρετά το παλιό ημερολογιακό έτος. Οι αποχαιρετισμοί μπορούν να λάβουν τη 
μορφή των ευχαριστιών και της εκτίμησης ή / και τον αφορισμό παλαιών συνηθειών 
ή προσωπικών πόνων. 

Μόλις ο κορμός της Yule αρχίσει να καίγεται, τότε ο διοργανωτής καλεί τα 
μέλη της οικογένειας να συλλογιστούν το επόμενο έτος και τη δύναμη των 
δυνατοτήτων. Στη συνέχεια, κάθε μέλος ρίχνει ένα κλαδί δρυός ή βελανιδιάς στη 
φωτιά για να αντιπροσωπεύσει το επόμενο έτος και ζητά μια επίλυση ή / και μια 
ελπίδα. 

Στις οικογένειες που χρησιμοποιούν ένα Yule κορμό με κεριά κάθε μέλος της 
οικογένειας μπορεί να γράψει μια κακή συνήθεια ή / και μια ευχή για το επερχόμενο 
έτος σε ένα χαρτί και να το κάψει στη φλόγα των κεριών. 

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οικογένεια τραγουδά μαζί ένα 
τραγούδι όπως τα παραδοσιακά κάλαντα ή αλλα όμορφα χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια που αναφέρουν το Ηλιοστάσιο, την αλλαγή του ηλιακού ετους και τον 
κορμό της Yule. 

Αφήστε τον κορμό να καεί ολοσχερώς σε μερικά κομμάτια ξύλου και στάχτης 
(ή τα κεριά να καούν τελείως). Ακολουθώντας μια αρχαία παράδοση, φυλάξτε τα 
απομεινάρια της φωτιάς και χρησιμοποιήστε τα για να ξεκινήσετε τη Φωτιά του 
Κορμού της Yule το επόμενο έτος. 


