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Σ την Κάρπαθο οι καλι
κάντζαροι λέγονται Κάγιοι 
και Κάηδες  ηχητικά το 

όνομά τους θυμίζει τον Κάιν, 
γιο του Αδάμ και της Εύας που 
σκότωσε τον αδελφό του, Άβελ, 
σημάδι της πίστης του λαού μας 

πως έχουν δαιμονική ψυχή, μαύρη σαν τα 
σκοτάδια του κάτω κόσμου.

Σύμφωνα με παράδοση του νησιού, «όποι-
ες γυναίκες πέσουν με τον άντρα τους τη νύ-
χτα της παραμονής του Ευαγγελισμού, τα παι-
διά που θα γεννήσουν τα Χριστούγεννα, αν εί-
ναι αρσενικά γίνονται τις νύχτες κάγιοι, αν είναι 
θηλυκά γίνονται στρίγγλες».

Όλο το χρόνο πελεκάνε με τα τσεκούρια να 
κόψουν το δέντρο που βαστάει τη γη, αλλά, 
όταν κοντεύουν να το κόψουν, έρχεται 
ο Χριστός και μονομιάς ξαναγίνεται 
το δέντρο και τότε τα δαιμόνια χι-
μάνε επάνω στη γη και αναστα-
τώνουν τους ανθρώπους.

Οι κάγιοι είναι σαν ανθρωπά-
κια σπιθαμιαία, μόνο που είναι 
μαύροι κι άσχημοι, σαν καμένοι, 
και αδύναμοι, πετσί και κόκαλο, 
και είναι αμέτρητοι, σαν μυρμήγκια. 
Έχουν διαβολικά χαρακτηριστικά: κόκ-
κινα μάτια, τράγινα πόδια, χέρια σαν της 
μαϊμούς, τριχωτό σώμα και φορούν σιδεροπά-
πουτσα. Είναι κουτσοί, στραβοί ή μονόμματοι, 
μονοπόδαροι και πολύ ανόητοι. Φοράνε κουρέ-
λια κι από πάνω μια μαύρη κάπα. Τρώνε σκου-
λήκια, βατράχια και φίδια. Χώνονται μέσα στα 
σπίτια από τις καμινάδες, κατουράνε τη φωτιά, 
βρωμίζουν τις τροφές, κάνουν ζημιές και σέρ-
νουν πάνω με γάντζους τα μικρά παιδιά που κά-
θονται γύρω στο τζάκι. Γι’ αυτό κι οι μάνες δεν 
αφήνουν ποτέ τα παιδιά να κάθονται μόνα τους 
κι αν καμιά φορά βλέπουν μελανές δαχτυλιές στο 
κορμί τους, είν’ απ’ τους κάγιους που τ’ αγγίζουν 
κρυφά μέσα από την καμινάδα. Στους δρόμους 
πειράζουν τους διαβάτες, καβαλικεύουν στους 
ώμους τους και τους πιάνουν στο χορό.

Στην Κρήτη τους φαντάζονται σαν αράπηδες 
- κατάλοιπο φόβου από την εποχή της τουρκο-
κρατίας που οι αράπηδες, ως φοροεισπράκτο-
ρες, ήταν πραγματική μάστιγα των Ελλήνων. 
Στην Καππαδοκία τους λένε μνημοράτους, συ-
σχετίζοντάς τους με τους νεκρούς που έρχονται 
αυτές τις μέρες στον πάνω κόσμο, μέχρι να βα-
φτιστούν τα νερά.

Στη Σάμο πιστεύουν πως οι καλικάντζαροι κυ-
νηγούν και πνίγουν τ’ αβάφτιστα παιδιά, γι’ αυ-
τό όπου έχουν παιδιά αβάφτιστα τους κάνουν 
με μαύρη μπογιά ένα σταυρό στο κούτελο. Αν 
υπάρχει στην αυλή μαύρος σκύλος ή μαύρος 

πετεινός δε σιμώνουν.
Στη Θράκη πιστεύουν πως οι κα-
λικάντζαροι πατούνε περισσότε-

ρο τις νιόνυφες, τις λεχούσες και 
τα μικρά παιδιά. Στο πάτημα 
ο άνθρωπος με μιας αδυνα-
τίζει, χλωμιάζει, γαλαζεύουν 
τα χείλια και τα νύχια του, 
δυσκολεύεται να πάρει ανά-

σα, δεν τρώει, μαραίνεται σαν 
φύλλο. Το πάτημα μόνο με γη-

τειά γιατρεύεται. Η γιάτρισσα ση-
κώνεται μεσάνυχτα, πίσω της δεν γυρί-

ζει να δει, μόλις μπαίνει στην κάμαρα σβήνει τη 
λάμπα, γυρίζει την άρρωστη κατά την ανατολή, 
βάζει κάτω από το μαξιλάρι της μαυρομάνικο 
μαχαίρι, λέει τη γητειά τρεις φορές, τρεις φορές 
τη σταυρώνει, την πλένει, τρεις φορές τη φυσά-
ει να φύγει το κακό. Τα δαιμόνια φοβούνται τα 
ορνίθια και, πριν λαλήσουν, σκορπίζουν.

Στην Αρκαδία, για να διώξουν τους καλικά-
ντζαρους, κάνουν μαύρους σταυρούς στις πόρ-
τες και σ’ άλλα μέρη του σπιτιού, κρεμάνε στην 
πόρτα ή στην καμινάδα κατωσάγονο γουρου-
νιού, που έχει αποτρεπτική δύναμη, καίνε αλά-
τι, παλιοπάπουτσο ή λιβάνι στη φωτιά, γιατί οι 
κρότοι και η δυσοσμία τους διώχνουν, ή τους 
εξαπατούν δένοντας στο κρικέλι της πόρτας ένα 
σκουλί λινάρι που, ώσπου να μετρήσουν τις ίνες 
του, θα λαλήσει ο κόκορας, αναγγέλλοντας την 
καινούργια μέρα, και, ως δαίμονες της νύχτας, 
εξαφανίζονται. Μόνο τον μαύρο κόκορα φο-
βούνται, τον άσπρο και τον κόκκινο καθόλου. 
Ακόμη, για να τους διώξουν, βάζουν ένα μαυ-
ρομάνικο μαχαίρι αγκώνιο πίσω από την πόρ-
τα κι έναν κερένιο σταυρό.

Στην Κύπρο και στη Μαγνησία, την τελευ-
ταία μέρα του Δωδεκαήμερου, περιποιούνται 
τους πλανήταρους, όπως τους λένε, φτιάχνο-
ντας ξεροτήγανα, γλυκά ή τηγανίτες και ρίχνο-
ντάς τα πάνω στα δώματα, για να φάνε καθώς 
γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και χαιρετιούνται 
που θα φύγουν.

Και, επειδή οι ρίζες όλων των νεοελληνικών εθί-
μων και αντιλήψεων αποτελούν συνέχεια πανάρ-
χαιων δοξασιών, που διατηρήθηκαν ακατάλυτες 
στην αέναη ροή του χρόνου, αξίζει ν’ αναφέρω 
ότι καλικάντζαροι είναι οι Κήρες, δηλαδή οι ψυ-
χές των νεκρών στον Άδη που, όπως πίστευαν οι 
αρχαίοι Αθηναίοι, στη γιορτή των Ανθεστηρίων 
που ο Άδης ήταν ανοιχτός, ξαναγύριζαν στον κό-
σμο και με πολλούς τρόπους ενοχλούσαν τους 
ανθρώπους και μίαιναν τις τροφές. Για να εμπο-
δίσουν την είσοδό τους στους ναούς, στα σπί-
τια και στα σώματά τους, περισχοίνιζαν τα ιερά, 
δηλαδή τα έζωναν γύρω-γύρω με κόκκινο νήμα, 
δημιουργώντας μαγικό κύκλο που οι ψυχές δεν 
μπορούσαν να υπερπηδήσουν, άλειφαν με πίσ-
σα τις πόρτες των σπιτιών και μασούσαν από το 
πρωί βλαστάρια ράμνου, αγκαθωτού θάμνου, 
που λέγεται και πάλιουρας, φωνάζοντας «θύρα-
ζε, Κήρες, ουκέτ’ Ανθεστήρια», δηλαδή «φύγε-
τε μακριά από τις πόρτες, ψυχές, δεν είναι πια 
τα Ανθεστήρια».

Αυτές τις άγιες μέρες, αλλά και κάθε μέρα 
της ζωής μας, ας ενστερνιστούμε το διαχρονι-
κό μήνυμα που τόσο φιλοσοφημένα εξέφρα-
σαν οι πρόγονοί μας. Ας διώξουμε μακριά, για 
να βουλιάξουν στα σκοτάδια τους, όλα τα άσχη-
μα και μαύρα στην ψυχή δαιμονικά κακοποιά 
όντα που μας επιβουλεύονται. Ας λατρέψουμε 
την ομορφιά, ζώντας με αγγέλους, κι ας βιώσου-
με με πάθος τη χαρά της ζωής και την ευτυχία 
που μας προοιωνίζει η καινούρια χρονιά σ’ όλο 
της το μεγαλείο!

              Χρόνια Πολλά!!

Ο συμβολισμός των Καλικατζάρων 
στις παραδόσεις του λαού μας

ΒΑΣΙλΙΚH ΠΑΝΑΓΙΩτΟΠΟYλΟΥ
Δρ. λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Επιθεωρήτρια Δ.Δ., Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών

Το Δωδεκαήμερο από την παραμονή των Χριστουγέννων, 25 Δεκέμβρη, μέχρι των Φώτων, 6 
Γενάρη, που είναι αβάπτιστα τα νερά, έρχονται στη γη οι καλικάντζαροι, δαιμόνια από τα βάθη 
της γης. Καλικάντζαροι γίνονται τα παιδιά που γεννιούνται ανήμερα τα Χριστούγεννα, επειδή 
η σύλληψή τους συμπίπτει με την ημέρα του Ευαγγελισμού, μέρα σύλληψης του Χριστού. Αν 
κάποιο παιδί γεννηθεί τα Χριστούγεννα, το δένουν με σκορδοπλεξούδα από το χέρι της μάνας 
του, για να το εμποδίσουν να πάει με τους καλικάντζαρους, ή του καίνε τα νύχια των ποδιών, 
γιατί χωρίς νύχια δε μπορεί να γίνει καλικάντζαρος.




