
Τα καλικαντηαράκια 

• Παρουςιάηουν οι: 

Δθμιτρθσ Π. 

Αντϊνθσ Σ. 
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• Μια ιςτορία κα ςασ ποφμε, που τθν ζλεγαν 
παλιά, για κάτι μικρά πλαςματάκια, τα 
Καλικαντηαράκια. 

• Το ςπίτι τουσ είναι ςτον κάτω κόςμο, όπου 
ηουν όλο το χρόνο μζχρι τα Χριςτοφγεννα 
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• Εκεί ςτον κάτω κόςμο υπάρχει μια κολόνα 
που τθ ςτθρίηουν τζςςερισ ςτφλοι. Όλο το 
χρόνο τθ ροκανίηουν με τα πριόνια τουσ. 

• Χρθςιμοποιοφν και τςεκοφρια. 
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• Όταν κοντεφουν να τελειϊςουν μακαίνουν 
ότι είναι Χριςτοφγεννα και γεννιζται ο 
Χριςτόσ. Τότε παρατάνε τθ δουλειά τουσ και 
ανεβαίνουν για να Τον δουν. 

• Όλοι ζχουν το μπόι ενόσ μικροφ παιδιοφ. 
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• Είναι χιλιάδεσ και ξετρυπϊνουν ςτθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ από τισ μυριάδεσ τρφπεσ 
που βρίςκονται ςτο ζδαφόσ τθσ! 

• Φοβοφνται πολφ το φωσ γι’ αυτό τθ μζρα 
κρφβονται. Βγαίνουν όμωσ από τισ 
κρυψϊνεσ τουσ το βράδυ και πειράηουν τουσ 
ανκρϊπουσ. 
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• Μικροί και ευκίνθτοι όπωσ είναι μπαίνουν 
ςτα ςπίτια απ’ όπου βρουν. Από τισ 
κλειδαρότρυπεσ, από τισ χαραμάδεσ. 

• Τουσ αρζςει όμωσ πιο πολφ να μπαίνουν ςτα 
ςπίτια από τισ καμινάδεσ, όπωσ ο Αϊ 
Βαςίλθσ. 
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• Ανακατεφουν τθ ςτάχτθ και λερϊνουν το 
νερό ςτα ςταμνιά. Οι άνκρωποι για να 

θςυχάςουν από αυτοφσ βάηουν ςτο τηάκι 
ζνα κόςκινο. 
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• Μόλισ το δουν οι Καλικάντηαροι αρχίηουν να 
μετροφν τισ τρφπεσ του: ζνα, δφο, τρία…. Κι 
ϊςπου να τελειϊςουν τουσ ζχει βρει θ μζρα 
και τότε με το πρϊτο λάλθμα του πετεινοφ 

φεφγουν για να ξανάρκουν τθν άλλθ νφχτα.  
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• Οι Καλικάντηαροι είναι καβγατηιδεσ. 

• Με το παραμικρό τςακϊνονται και 
δζρνονται μεταξφ τουσ. 

• Τουσ αρζςει να πλατςουρίηουν μζςα ςτα 
δοχεία που ζχουν οι νοικοκυρζσ το λάδι, ςτα 
τθγάνια, ςτα πιάτα και ςτουσ λφχνουσ που 
παλιότερα χρθςιμοποιοφςαν οι άνκρωποι 

ςτα χωριά για φωτιςμό  
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• Λερϊνουν τα φαγθτά με τα ακάκαρτα νφχια 
τουσ και αφινουν τισ βρομιζσ τουσ όπου 

βρουν προκαλϊντασ υςτερία ςτισ 
νοικοκυρζσ. 

• Βζβαια δεν κλζβουν τίποτα, κάνουν όμωσ το 
ςπίτι αγνϊριςτο. 
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• Παίρνουν διάφορεσ μορφζσ όταν 
φανερϊνονται ςτουσ ανκρϊπουσ, άλλοι ςαν 

ηϊο, άλλοι πάλι γυμνοί με ζνα πόδι 
γαϊδουρινό κι ζνα ανκρϊπινο. Πολλζσ φορζσ 

είναι ντυμζνοι με κουρελιαςμζνα και 
περίεργα ροφχα. 
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• Τισ δϊδεκα μζρεσ που μζνουν πάνω ςτθ Γθ 
πειράηουν τουσ ανκρϊπουσ, μπαίνουν ςτα 

ςπίτια και κάνουν όλων των λογιϊν τισ 
ςκανταλιζσ. 
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• Οι χωρικοί για να τουσ 
αποφφγουν ζκαιγαν αλάτι ι 

κρζμαγαν πίςω από τθν 
πόρτα ζνα ςαγόνι 

γουρουνιοφ.  

• Κάποιοι άλλοι για να τουσ 
διϊξουν ζκαιγαν παλιά 

παποφτςια. 

11/12/2012 
12ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου             

Δ2 Τάξη 
13 



• Τθ μυρωδιά τουσ δεν τθν αντζχουν και τότε 
λζγανε οι Καλικάντηαροι: «Παλιοτςάρουχο 
μυρίηει εδϊ, φευγάτε από τοφτο το χωριό». 

• Αλλά εκείνο που φοβοφνται πιο πολφ από 
όλα, είναι ο παπάσ και ο αγιαςμόσ που 

κρατάει.  
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• Ζτςι όταν ζρκουν τα Θεοφάνεια και 
αγιαςτοφν τα νερά μετά από 12 μζρεσ 

παραμονισ πάνω ςτθ Γθ, οι Καλικάντηαροι 
πρζπει να γυρίςουν ςτον κάτω κόςμο 

• Εκεί όμωσ βρίςκουν τθν κολόνα αροκάνιςτθ 
και ξαναρχίηουν και πάλι από τθν αρχι 
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Προςζξτε, λοιπόν, να μθ ςυναντιςετε κανζνα 
καλικαντηαράκι ςτο δρόμο ςασ. 

Εμείσ τϊρα, κα ευχθκοφμε  

Καλζσ Γιορτζσ 

με υγεία και χαρά 
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