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Τα κάλαντα πήραν το όνομα τους από τις καλένδες του Ιανουαρίου.
Οι καλένδες ήταν οι πρώτες ημέρες των Ρωμαϊκών μηνών και συγγενείς και φίλοι
αντάλλασσαν επισκέψεις και δώρα, που ήταν μέλι, ξερά σύκα, χουρμάδες, χυλό και μικρά
νομίσματα.
Τα κάλαντα είναι Ελληνικό έθιμο που διατηρείται αμείωτο ακόμα και σήμερα με τα παιδιά
να γυρνούν από σπίτι σε σπίτι δύο μαζί ή και περισσότερα και να τραγουδούν τα κάλαντα
συνοδεύοντας το τραγούδι τους με το τρίγωνο ή ακόμα και κιθάρες, ακορντεόν, λύρες, ή
φυσαρμόνικες.
Χτυπούν την πόρτα και ρωτούν: «Να τα πούμε;». Αν η απάντηση από τον νοικοκύρη είναι
θετική, τότε τραγουδούν τα κάλαντα για μερικά λεπτά τελειώνοντας με την ευχή «Και του
Χρόνου. Χρόνια Πολλά». Ο νοικοκύρης τα ανταμείβει με κάποιο χρηματικό ποσό, ενώ
παλιότερα τους πρόσφερε μελομακάρονα ή κουραμπιέδες.
Κάλαντα λέγονται την παραμονή των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων
και είναι διαφορετικά για κάθε γιορτή.



Το καράβι συμβολίζει την 
καινούργια πλεύση του 
ανθρώπου στη ζωή, μετά 
τη γέννηση του Χριστού 
και την προσμονή των 
παιδιών για αντάμωση με 
τους συγγενείς τους, αλλά 
και την αγάπη τους για τη 
θάλασσα. 
Το στολίζουν συνήθως 
στη νησιωτική Ελλάδα



Την εξώπορτα των 
σπιτιών κοσμεί, 
επίσης, ένα στεφάνι 
από έλατο, 
διακοσμημένο με 
χριστουγεννιάτικα 
στολίδια. Σύμφωνα με 
την παράδοση, το 
στεφάνι φέρνει τύχη 
στους ενοίκους του 
σπιτιού.



Η λαϊκή φαντασία οργιάζει με τις σκανταλιές των καλικάντζαρων, που 
βρίσκουν την ευκαιρία να αλωνίσουν στον επάνω κόσμο τότε που τα νερά 
είναι «αβάφτιστα». Η όψη τους είναι τρομακτική, ενώ οι σκανταλιές τους 
απερίγραπτες. Το μόνο που τους τρομάζει είναι η φωτιά.
Στη Σκιάθο οι πιο παλιοί λένε ότι από την 1 η  Δεκεμβρίου οι 
καλικάντζαροι ετοιμάζουν το καράβι τους για να πάνε στο νησί. Την 
παραμονή των Χριστουγέννων το ρίχνουν στο γιαλό και φθάνουν ανήμερα.
Από τότε μέχρι τα Φώτα κανείς δεν τολμάει να βγει νύχτα από το σπίτι του, 
γιατί θα τον βουβάνουν. Την παραμονή των Φώτων, όμως, οι καλικάντζαροι 
τα μαζεύουν γρήγορα και φεύγουν τρέχοντας μην τους προφτάσει ο παπάς 
με τον αγιασμό και τους ζεματίσει…



Το «ψωμί του Χριστού» ζυμώνεται την παραμονή των 

Χριστουγέννων με ιδιαίτερη ευλάβεια. Απαραίτητο στολίδι 

του είναι ο χαραγμένος σταυρός.

Ανήμερα των Χριστουγέννων ο νοικοκύρης του σπιτιού 

παίρνει το χριστόψωμο, το σταυρώνει, το κόβει και το 

μοιράζει σε όλους όσοι παρευρίσκονται στο τραπέζι, σαν 

συμβολισμό της Θείας Κοινωνίας, όπου ο Χριστός έδωσε τον 

Άρτο σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά του.
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