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Ο Ι.Α. πριν πολλά χρόνια, µου παρέδωσε έναν φάκελο µε τις 

εργασίες µαθητών της Ε΄ τάξης Γυµνασίου Αλεξάνδρειας του 1962, 
που είχαν ως θέµα την καταγραφή εθίµων. 

Από εκείνες τις εργασίες δηµοσιεύω  σήµερα αποσπάσµατα, που 
αφορούν τα έθιµα µε τις φωτιές των Χριστουγέννων και του 
δωδεκαήµερου του Ρουµλουκιού, τηρώντας την ορθογραφία των 
κειµένων πλην του τονισµού. 

 
Εργασία του Α.Π. [Παλαιοχώρι] 
«[…] Την παραµονήν των Χριστουγέννων οι παπούδες µας 

ονόµαζαν κόλιντα. Τα παιδιά εµάζευαν τις ηµέρες εκείνες προ της 
παραµονής µπάµπαλα (ξυρά χόρτα) και την παραµονήν η ώρα µία το 
πρωί (της 24 ∆εκεµβρίου) άναπταν φωτιά και γύρω από την φωτιά 
έλεγαν τα παιδιά το τραγούδι των χριστουγέννων και τις λέξεις 
κόλιντα µπάµπου, κόλιντα µπάµπου και πηδούσαν επάνω από την 
φωτιά. Έπειτα ξεκινούσαν µέσα στο χωριό παρέες-παρέες από 3 µέχρι 
6 παιδιά … και πήγαιναν έλεγαν σε κάθε σπίτι το τραγούδι. Στο δρόµο 
εφώναζαν κόλιντα µπάµπου-κόλιντα µπάµπου. […] 

Η νοικοκυρά έπαιρνε το πρωί ανήµερα των Χριστουγέννων ένα 
δαβλί. Το δαβλί αυτό το έλεγαν καλικάντσαρο. Και το έβαζε µέσα στο 
αλώνι και το σκέπαζε µε κοπριά. Αυτό το κρατούσε  και το έβαζε στη 
φωτιά όταν εµαγύρευε το φαγητό της πρωτοχρονιάς. Το ίδιο γινόταν 
και των Φωτών. Αυτό το δαβλί το έκαναν έτσι για να µην πιάνουν 
δαβλό τα σιτάργια τους.[…]» 

 
Εργασία της Κ.Κ. [Αλεξάνδρεια]  
H αλλαγή του γραφικού χαρακτήρα και η χρήση του τοπικού 

γωσσικού ιδιώµατος παραπέµπει σε καταγραφή του εθίµου από 
ηλικιωµένο άτοµο (συγγενή της ;). 

«[…] για τουν καλλικάντζαρου εβανάµι στου τζάκι ένα µεγάλου 
κούτσουρου τ’ άφνάµι όλη τη νύχτα κι έκαιγι στου τζάκι του άλλου 
πού απόνµησκιν του προυί στσι 25 του έβγαζάµι στ’ν αυλή.[…] όταν 
χίρβάµε να πέσουµε να κοιµθούµε έβανάµι ένα κούτσουρου τρανό 
µέσα στου ουτζιάκ» 



 
 
Εργασία ανώνυµου µαθητή [-] 
«[…] Τα µικρά κοριτσάκια και αγοράκια του ∆ηµοτικού 

σχολείου και αυτά περισσότερο από τους µεγάλους δεν ησυχάζουν. 
[…] Επίσης µαζεύουν  πολλά ξύλα, παρέες παρέες σε διάφορα σπίτια 
του χωριού και ανάβουν φωτιά µεγάλη, πηδώντας την φωτιά, 
γελώντας και λέγοντας τραγουδώντας για την γέννησι  του Χριστού, 
λέγοντας τα ακόλουθα «κόλιντα µπάµπου κόλιντα, µια κουπάνα 
πίτηρα και του χρόν καλύτερα. ∆ώσε µε ένα σήκο και να φύγω». 
Επίσης και στην πλατεία τα µεγάλα παιδιά και πανδρεµένοι ανάβουν 
µεγάλη φωτιά και λένε τα ίδια όπως τα µικρά παιδιά. […] 

 
Εργασία της Χ.Γ. [Αλεξάνδρεια] 
«[…] Ξηµερώνοντας για τα Χριστούγεννα πήγεναν στην 

εκκλησία και όταν γυρνούσαν οι γέροι έπαιρναν λίγα τσαλιά από έναν 
καλό νοικοκοίρη. Το πρωί οι νοικοκυρές  ετοίµαζαν το σπίτι και τα 
φαγητά και άναβαν το τζάκι. Μετά κάθονταν κοντά στο τζάκι και µε 
τα τσαλιά εκείνα σκάλιζαν την στάχτη και έλεγαν: εδώ παιδιά, εδώ  
νύφες, εδώ γαµπροί, εδώ πρόβατα και ότι άλλο είθελαν. […]» 

 
Εργασία του Θ.Ο. [Αλεξάνδρεια]  
Καταγράφεται ως πηγή του η ∆.Ο. (γιαγιά του). 
«Το βράδυ τα χριστούγεννα πέρναµε ένα ξύλο και το βάζαµε στο 

τζάκι και όλη τη νύχτα έκαιγε. Το πρωί  πηγαίναµε στην εκκλησία. 
Στο γυρισµό από 3 σπίτια της γειτονιάς από τα πλουσιώτερα  πέρναµε 
ξυλάκια και τα βάζαµε  στην φωτιά του ξύλου το οποίο λέγαµε 
καλικάντζαρο. Και τα ξυλάκια καίγοντας λέγαµε : εδώ  νύφες, εδώ 
γαµπροί, εδώ πλούτος, πρόβατα, γελάδια και στο τέλος χρόνια πολλά. 
Τον καλλικάντζαρο τον βάζαµε µέσα στο καρότσι και  ρίχνοντας 
κοπριές επάνω τον πετούσαµε  στην στίβα. Το ίδιο ξύλο το πέρναµε 
πάλι την Πρωτοχρονιά το βάζαµε στην φωτιά για να µην έρχονται οι 
καλλικάντζαροι. Το πρωί το ξαναπετούσαµε και τα Θεοφάνεια πάλι 
τον πέρναµε µέσα. Το πρωί τον πετούσαµε και το καλοκαίρι τον 
βάζαµε στην θυµονιά.» 

 
Εργασία άνώνυµου µαθητή [-] 
«[…] Οι καλλικάντζαροι φοβόταν πάρα πολύ το χοιρινό 

τσαρούχι, […] η νοικοκυρά έκαιγε στο τζάκι ένα κοµµάτι [τσαρούχι] 
για να µυρίσει ο καλλικάντζαρος και να µην πλησιάζει στο σπιτικό 
της. […] Κατά την παραµονή των Χριστουγέννων ο νοικοκύρης 
έφερνε κουτσαίνοντας ένα στραβό κούτσουρο, που το λέγαν 
«καλλικάντζαρο». Αυτό έκαιγε όλη τη νύκτα. Έτσι προφύλασαν τον 
Χριστό και δεν γινόταν «καλλικαντζαρόπουλο», διότι έλεγαν πως ο 
καλλικάντζαρος φοβάται την φωτιά. Το πρωί µόλις γύριζαν από την 
εκκλησία το έβαζαν έξω στο αλώνι (στην αυλή) και το σκέπαζαν µε 
κοπριά ζώων. Το ίδιο ξύλο έβαζαν στη φωτιά και την Πρωτοχρονιά, 
ώσπου την παραµονή των Θεοφανείων αφού το έβαζαν πάλι στην 
φωτιά το πρωί το υπόλοιπο έστω κι ένα κάρβουνο αν έµενε το έβαζαν 
στο αλώνι και το σκέπαζαν µε [κοπριά] για να σβήση. Όταν  έσβηνε 



το πήγαιναν στο χωράφι και το σκέπαζαν µε χώµα για να µην βγάλη 
το σιτάρι δαυλό. […] Τον καλλικάντζαρο τον έπαιρνε ο νοικοκύρης 
και τον έβαζε κάτω από την θυµωνιά για να χαθή έτσι ο αυλός όπως 
κάηκε και κατεστράφηκε ο καλλικάντζαρος. […] Στις 23-24 του 
∆εκέµβρη τα µεσάνυκτα  τα παιδιά του χωριού άναβαν µια πολύ 
µεγάλη φωτιά στην πλατεία του χωριού και την πηδούσαν λέγοντας τα 
κάλαντα. Όταν έσβηνε η φωτιά τα παιδιά ξεχύνονταν  στο χωριό 
φωνάζοντας «κόλιντα µπάµπου, κόλιντα». […] Όταν γύριζαν από την 
εκκλησία καθένας έπαιρνε από τους φράχτες τριών νοικοκυρόσπιτων 
της γειτονιάς µερικά ξυλαράκια «τσάκνα» και σκαλίζοντας την φωτιά 
που έκαιγε ο καλλικάντζαρος έλεγε: «εδώ νύφες, εδώ γαµπροί, εδώ 
γάµος, εδώ χαρές, εδώ παιδιά, εδώ κορίτσια, εδώ γελάδια, εδώ 
πρόβατα» και στο τέλος «χρόνια πολλά» έλεγε δηλαδή ότι 
επιθυµούσε». 

 
Εργασία της Ε.Α. [Βρυσάκι] 
 
«[…] Στις 23 ∆εκεµβρίου την νύκτα κατά τα ξηµερώµατα 

µαζευόταν όλοι οι άνδρες και τα παιδιά της γειτονιάς και άναβαν µια  
πολύ µεγάλη φωτιά. Μαζεµένοι όλοι γύρω από αυτην φώναζαν 
«Κόλιαντα µπάµπου – Κόλιαντα». Όταν η φωτιά ποια έσβηνε τα 
παιδιά  χωρίζοντας σε παρέες και γυρνούσαν όλα τα σπίτια του χωριού 
και έψαλαν την γέννηση του Χριστού.[…] Τα ρογάτσια 5 µέρες 
συνεχώς γυρνούσαν από χωριό σε χωριό, όσπου έφθανε η παραµονή 
των Φώτων και ξαναγυρνούσαν στο χωριό. Το βράδυ λοιπόν άναβαν 
µια πολύ µεγάλη φωτιά στην οποία γύρω, γύρω  χώρευαν τα 
ρωγάτσια. Όποιος λοιπόν από αυτούς πηδούσε πρώτος την µεγάλη 
αυτή φωτιά εκείνος έπερνε το «ρεγάλο» από το χωριό.[…]». 

 
Αλεξάνδρεια 20-12-2014 

ΓΙΑΝΝΗΣ ∆. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  
 

 
 


