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Περίληψη 
Τα κάλαντα είναι ένα ελληνικό µουσικό έθιµο που οργανώνεται και λέγεται από οµάδες 
παιδιών, σε κάποιες από τις οποίες εντάσσονται και παιδιά µεταναστών. Το άρθρο 
βασίζεται σε επιτόπια έρευνα εθνογραφικού χαρακτήρα µε οµάδες παιδιών που λένε τα 
κάλαντα την περίοδο των Χριστουγέννων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός 
της έρευνας είναι να αναδείξει: α) πώς συγκροτούνται οι άτυπες διαδικασίες µάθησης 
και επιτέλεσης των καλάντων, β) πώς τα κάλαντα ενισχύουν τη σχέση των παιδιών µε 
τον γεωγραφικό και τον κοινωνικό χώρο στον οποίο ζουν, γ) πώς αυτές οι σχέσεις 
αποτυπώνονται και χαρτογραφούνται µέσα από τη µουσική πράξη και τον λόγο των 
παιδιών. Αναλύοντας τη µάθηση και την κοινωνικοποίηση που πραγµατοποιείται µε τη 
συµµετοχή στα κάλαντα, η έρευνα προσεγγίζει την έννοια της ένταξης µέσα από τη 
διαδροµή των παιδιών από το σχολείο και την οικογένεια προς τη γειτονιά και τον 
τόπο, και αντίστροφα, µέσω της µουσικής. 

Λέξεις κλειδιά: κάλαντα, άτυπες διαδικασίες µάθησης, κοινωνική ένταξη, παιδιά 
µεταναστών 
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Abstract 
Kalanta is a Greek caroling tradition organized and performed by informal groups of 
children that may also include immigrants’ children. This paper is based on fieldwork 
including observation, interviews and recordings of groups of children caroling 
during the Christmas period in Athens and Thessaloniki. The research shows: a) how 
informal learning procedures and kalanta performance are constructed, b) how 
kalanta strengthens children’s relationship with their physical and social environment, 
c) how this relationship is mapped and imprinted through children’s musical act and 
discourse. By analysing learning and socialising procedures reinforced by the 
participation in the kalanta ritual, this study approaches the notion of inclusion 
following children’s route from their school and their family to their neighborhood 
and the place they live in, and backwards, through music. 
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Τα κάλαντα είναι ένα παιδικό µουσικό έθιµο που οργανώνεται κυρίως από οµάδες 
παιδιών. Μέσα από τη συζήτηση, τη συναίνεση, την κοινή δράση και τη συµµετοχή 
στη µουσική πράξη τα παιδιά αντλούν ευχαρίστηση βγάζοντας ταυτόχρονα και το 
χαρτζιλίκι τους (Frith, 2003). Το µουσικό αυτό έθιµο αποτελεί ένα πλαίσιο µε 
πολιτισµικές, γεωγραφικές, κοινωνικές και ταυτοτικές συνιστώσες. Παράλληλα, 
ανταποκρίνεται στη φυσική ανάγκη του ανθρώπου να αισθανθεί ότι «βρίσκεται στο 
σπίτι του» (Levy, 2004: 48). Συµµετέχοντας σ’ αυτό το µουσικό έθιµο τα παιδιά 
ορίζουν και εκδηλώνουν τις σχέσεις µε τον τόπο, το χρόνο, τον εαυτό και τους 
άλλους, και εκφράζουν την ανάγκη να ανήκουν και να αισθάνονται καλά όπου 
ανήκουν (Small, 1998). Έτσι, τα κάλαντα εξακολουθούν να λέγονται από οµάδες 
παιδιών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σε αυτές τις οµάδες εντάσσονται και παιδιά 
µεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει σε νεαρή ηλικία και 
πηγαίνουν σχολείο στην Ελλάδα. 

Σκιαγραφώντας και αναλύοντας τους τρόπους µέσα από τους οποίους τα παιδιά 
µαθαίνουν και συµµετέχουν στα κάλαντα, η έρευνα εστιάζει στην κοινωνική ένταξη των 
παιδιών που τα τραγουδάνε. Σκοπός της είναι να αναδείξει: πρώτον, πώς συγκροτούνται 
οι άτυπες διαδικασίες µάθησης και επιτέλεσης των καλάντων (Green, 2002), δεύτερον, 
πώς µέσα από τα κάλαντα τα παιδιά σχετίζονται µε τους συνοµηλίκους, τους ενήλικες, τη 
γειτονιά, το σχολείο και τον τόπο και, τρίτον, πώς αυτές οι σχέσεις αποτυπώνονται και 
χαρτογραφούνται µέσα από την ίδια τη µουσική πράξη αλλά και το λόγο τους (Schippers 
& Campbell, 2012: 96) κατά τη διάρκεια των καταγραφών της έρευνας. Καταλήγοντας 
παρουσιάζονται κάποιες ιδέες για το πώς τα χαρακτηριστικά του εθίµου των καλάντων 
µπορούν να φανούν χρήσιµα στους εκπαιδευτικούς. 

Μεθοδολογία 
Η συλλογή δεδοµένων βασίστηκε σε επιτόπια έρευνα εθνογραφικού χαρακτήρα. 
Συγκεκριµένα ακολουθήσαµε το έθιµο των καλάντων και από τις πρωινές µέχρι τις 
µεσηµεριανές ώρες καταγράψαµε παιδιά που λέγανε κάλαντα τις παραµονές των 
Χριστουγέννων του 2008 και της Πρωτοχρονιάς του 2012 στο δυτικό τµήµα του 
κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς και την παραµονή των Χριστουγέννων του 2012 
στην περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα στην Αθήνα. Η καταγραφή περιλαµβάνει 
ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση του ίδιου του τραγουδιού καθώς και της µικρής 
συνέντευξης που το ακολουθούσε µε καθεµία από τις 59 οµάδες καλαντιστών που 
αποτελούν το δείγµα µας (βλ. Πίνακα 1).  

Πίνακας 1. Οµάδες, φύλο και ηλικία του συνόλου των παιδιών που καταγράφηκαν 
στην έρευνα  

Χριστούγεννα 
Θεσ/νίκη 2008

Χριστούγεννα 
Αγ. Παντελεήµονας 2012

Πρωτοχρονιά  
Θεσ/νίκη 2012 Σύνολο

Οµάδες 24 19 16 59

Φύλο 22 κορίτσια 
31 αγόρια

19 κορίτσια 
21 αγόρια

14 κορίτσια 
26 αγόρια

55 κορίτσια 
78 αγόρια 

Ηλικία Δ΄ δηµοτικού- 
Β΄ γυµνασίου

Β΄ δηµοτικού- 
Β΄ γυµνασίου

Δ΄ δηµοτικού- 
Β΄ γυµνασίου

Σύνολο 
παιδιών 53 40 40 133
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Στις διαδροµές µας συναντήσαµε και παιδιά µεταναστών που λέγανε τα κάλαντα. 
Πριν ξεκινήσουµε την έρευνα, µας απασχόλησε το πώς θα µπορούσαµε να 
ρωτήσουµε και να µάθουµε αν τα παιδιά που θα ακούγαµε κατάγονται από άλλες 
χώρες. Σκεφτήκαµε να ρωτήσουµε αν τα είπανε στους δικούς τους και πιο 
συγκεκριµένα στους παππούδες και στις γιαγιάδες τους, υποθέτοντας ότι ορισµένοι 
από αυτούς µπορεί να µην έχουν ακολουθήσει την οικογένειά τους στην Ελλάδα. 
Επίσης, τα ονόµατα θα µπορούσαν να είναι ενδεικτικά της καταγωγής των παιδιών, 
αν και ο εξελληνισµός των ονοµάτων είναι πολύ συχνό φαινόµενο.  

Τελικά στις καταγραφές µας η ξένη καταγωγή σε ορισµένες περιπτώσεις 
αναφέρθηκε σχετικά άµεσα, ενώ σε άλλες καταλάβαµε µε πιο έµµεσο τρόπο την 
καταγωγή, για παράδειγµα από τα µικρά τους ονόµατα. Στο σύνολό τους στις 21 από 
τις 59 οµάδες που καταγράψαµε εµφανίζονται ενδείξεις για άλλες χώρες καταγωγής: 
σε 6 από τις 24 οµάδες στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα του 2008, σε 11 από τις 
15 οµάδες στον Άγιο Παντελεήµονα τα Χριστούγεννα του 2012 και σε 4 από τις 16 
οµάδες στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά του 2012. 

Τρόποι πρόσληψης και µάθησης των καλάντων 
Οι τρόποι πρόσληψης και µάθησης που αναφέρονται από τα παιδιά είναι κοινοί. Στην 
ερώτηση «πού τα µάθατε;» η πιο συνηθισµένη απάντηση είναι «στο σχολείο», αλλά 
συναντήσαµε και παιδιά που µας είπαν «και στο σχολείο» ή που αναφέρθηκαν 
κατευθείαν στη δασκάλα τους. Πχ. «µας έδωσε χαρτί η κυρία» ή «η κυρία της 
µουσικής µας τα ’µαθε» ή και «από την κυρία της µουσικής». Το µάθηµα της 
µουσικής ή η ενασχόληση µε τη µουσική σε τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο εµφανίζεται 
και στην απάντηση «στη µουσική» ή «απ’ τη χορωδία». Προφανώς η ίδια η 
διατύπωση της ερώτησης «πού τα µάθατε» ή «από πού τα µάθατε/ξέρετε» κυρίως µε 
τη λέξη «µαθαίνω» προδιαθέτει τα παιδιά σχολικής ηλικίας να δώσουν την 
αντανακλαστική απάντηση «στο σχολείο». Ωστόσο λίγες φορές αναφέρεται 
ξεκάθαρα η δασκάλα «µας» ή «της µουσικής». Επίσης είναι χαρακτηριστικό, όπως θα 
δούµε παρακάτω, πως οι οµάδες των καλαντιστών δεν έµαθαν µόνο το τραγούδι, 
αλλά και όλα τα επιτελεστικά στοιχεία αυτής της παράδοσης, πράγµα το οποίο 
επιβεβαιώνει την προφορικότητα και την άτυπη διαδικασία µάθησης.  

Εκτός από την άµεση ή έµµεση αναφορά στο σχολείο, συναντήσαµε και 
περιπτώσεις στις οποίες τα κάλαντα παρουσιάζονται ως κοµµάτι µιας κοινής 
παράδοσης που τη µαθαίνει κανείς φυσικά, επειδή τυχαίνει να ζει και να µεγαλώνει 
στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις σ’ αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι «τα ξέραµε» ή 
«και από το σχολείο». Η πιο χαρακτηριστική ωστόσο απάντηση που δείχνει αυτή την 
αίσθηση της προφορικής παράδοσης και της δυσκολίας εντοπισµού ενός ανθρώπου ή 
θεσµού/φορέα από τον οποίο έµαθαν τα κάλαντα είναι η -αφοπλιστική- απάντηση 
«έλα µου ντε!». Κάποιες παραλλαγές αυτής τη απάντησης είναι «εγώ τα ήξερα», «τα 
ξέραµε από µικροί», «τα λέγαµε από παλιά». Αυτή η αίσθηση της κοινής -και 
προφορικής- παράδοσης, ορισµένες φορές εκφράζεται από τα παιδιά και ως 
αυτοδιδαξία. Τέσσερις οµάδες παιδιών µας είπαν ότι τα έµαθαν µόνες ή µόνοι τους, 
χωρίς να µας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς. Ωστόσο κάποιες άλλες 
φορές τα παιδιά περιγράφουν τον τρόπο ή το µέσο που χρησιµοποίησαν για να 
µάθουν µόνα τους. Ο Poulos (2011) σε έρευνά του έχει αναδείξει διεξοδικά την 
έννοια της διαµεσολάβησης της προφορικότητας στη µάθηση µουσικής. Στην 
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παρούσα έρευνα ο τρόπος εµφανίζεται µε τις φράσεις «ε, ακούγαµε» ή «ε, τα 
µαθαίνουµε, τα ’χουµε ακούσει και τις άλλες χρονιές», ενώ η διαµεσολάβηση 
φαίνεται στις απαντήσεις «από CD», «από βιβλίο, τα διαβάσαµε… [και την µελωδία] 
εντάξει την ξέρουµε είναι γνωστή», «απ’ το ίντερνετ». Άλλες φορές όµως εντοπίζεται 
από τα παιδιά κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο που τους έµαθε τα κάλαντα όταν ήταν 
µικρά, όπως στην περίπτωση δύο αδελφών που µας είπαν «µε τη µαµά, µας τα έµαθε 
η µαµά» ή άλλων που αναφέρθηκαν γενικότερα στους γονείς τους. 

Σε µία παρέα παιδιών από την Πολωνία τα παιδιά συνδύαζαν δύο τρόπους 
µάθησης των καλάντων: ο ένας ήταν µέσα από κάποιο φίλο ή συγγενή και ο άλλος µε 
τη χρήση του διαδικτύου. Το ένα αγόρι έµαθε τα κάλαντα λέγοντάς τα µε τους 
υπόλοιπους, οι οποίοι µας είπαν ότι του τα «έµαθαν» σε µία µέρα: «Ναι, έρχεται µαζί 
µας και λέει τα κάλαντα, του µαθαίνουµε µία µέρα και µετά έρχεται µαζί µας και τα 
λέει». Το µικρότερο κορίτσι τα έµαθε από το µεγαλύτερο, που είναι η αδελφή της, η 
οποία µε τη σειρά της τα έµαθε από την ακόµα µεγαλύτερη αδελφή τους αλλά και 
χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο: «Της Νάντιας της τα έµαθε η Σάντρα, η Σάντρα τα 
έµαθε από την πιο µεγάλη αδελφή και απ’ το κοµπιούτερ, έγραψα ‘τα Χριστούγεννα’ 
και βγήκε ‘Χριστουγεννιάτικα τραγούδια για κάλαντα’. Τ’ άκουσα και τα ’γραψα και 
τα ’µαθα, για να µην κάθοµαι όλη µέρα στο κοµπιούτερ και...τα µάτια, τα ’γραψα και 
τα ’µαθα. Και οι άλλοι [συµµαθητές] το κάνουν». 

Η επιτέλεση των καλάντων ως µορφή κοινωνικής ένταξης 
Η επιτέλεση των καλάντων προσδιορίζεται από κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 
είναι εµφανή σε όλες τις οµάδες των παιδιών που συναντήσαµε. Το πρώτο από τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι η σύσταση της οµάδας. Οι οµάδες των παιδιών σε γενικές 
γραµµές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα παιδιά 
που επιλέγουν να πουν τα κάλαντα µε συµµαθητές ή φίλους τους, και η δεύτερη 
κατηγορία τα παιδιά που λένε τα κάλαντα µε τα αδέλφια ή τα ξαδέλφια τους. Στην 
πρώτη κατηγορία τα παιδιά είναι περίπου της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλου, ενώ 
στη δεύτερη κατηγορία τα παιδιά έχουν διαφορετική ηλικία και φύλο, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την κοινωνικοποίηση των παιδιών σε αυτήν την ηλικία. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι επιλογή ρεπερτορίου η οποία ακόµα κι αν 
είναι υπόθεση της στιγµής προϋποθέτει έναν προγραµµατισµό, µια σύµβαση, µια 
κοινή απόφαση και άρα µια πρωτοβουλία εκ µέρους τους. Το ρεπερτόριο των 
καλάντων -τουλάχιστον στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη- είναι κοινώς διαδεδοµένο και αποδεκτό. Για τα Χριστούγεννα, 
αποτελείται από τα γνωστά Καλήν ηµέραν άρχοντες ή Καλήν εσπέραν άρχοντες αλλά 
περιλαµβάνει πλέον και το τραγούδι Τρίγωνα κάλαντα, την ελληνική εκδοχή του 
αµερικάνικου τραγουδιού Jingle Bells. Για την Πρωτοχρονιά, το µόνο τραγούδι που 
ακούσαµε ήταν το Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά. 

Σε σχέση µε τα Τρίγωνα κάλαντα, µία από τις αρχικές µας υποθέσεις ήταν 
ότι ως τραγούδι που παραδοσιακά δεν ανήκει στην κατηγορία των καλάντων ίσως να 
τραγουδιόταν κυρίως από τα παιδιά µεταναστών. Αυτό δεν ισχύει στο δείγµα µας, 
όπου τα παιδιά που το τραγούδησαν ήταν κατά κύριο λόγο τα µικρότερα σε ηλικία. 
Ωστόσο, τόσο στις καταγραφές του 2008 όσο και σε αυτές του 2012 τις παραλλαγές 
του Καλήν ηµέραν άρχοντες επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία: οι 15 από τις 24 
οµάδες του 2008 και οι 13 από τις 19 οµάδες του 2012. Τα Τρίγωνα κάλαντα 
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επιλέγουν µόνο 8 από τις 24 οµάδες του 2008 και 4 από τις 19 του 2012. Αξίζει να 
σηµειώσουµε ότι τα παιδιά ακολουθούν την ίδια δοµή και εκτέλεση των καλάντων, 
κάτι που δηλώνει τη δυναµική της πρόσληψης αυτού του εθίµου. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του εθίµου των καλάντων είναι τα 
συνοδευτικά µουσικά όργανα. Στις οµάδες που καταγράψαµε το κύριο συνοδευτικό 
όργανο ήταν το τρίγωνο. Το τρίγωνο συνοδεύει το τραγούδι, και η παρουσία του 
φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία µιας και ως κρουστό λειτουργεί ως µια 
εναλλακτική εισαγωγή στο τραγούδι, του προσδίδει περισσότερη ενέργεια και 
δυναµική -λόγω έντασης του ήχου- ή/και βοηθά τα παιδιά να ξεπερνούν το 
ενδεχόµενο άγχος ή την ντροπή να τραγουδήσουν. Επιπλέον, το τρίγωνο 
επιβεβαιώνει τον αυτονόητο συνειρµό ότι τα παιδιά λένε τα κάλαντα, και άρα είναι 
σηµαντικό τόσο για τα ίδια όσο και για τους ακροατές. Παράλληλα, προσδίδει ένα 
στοιχείο παραστατικότητας, κάνει πιο εµφανή τη µουσική πράξη και διαµορφώνει το 
ηχοτοπίο της πόλης κατά τις µέρες των καλάντων. Πέρα απ’ όλα αυτά, το τρίγωνο 
λειτουργεί και ως ένα άλλου τύπου παιχνίδι για τα παιδιά ενώ ταυτόχρονα µετατρέπει 
τα κάλαντα σε µια σοβαρή και καλά οργανωµένη υπόθεση. 

Τα δεδοµένα της έρευνάς µας επιβεβαιώνουν ότι η παρουσία του τριγώνου 
στα κάλαντα έχει µεγάλη σηµασία για τα παιδιά. Εκτός από την περίπτωση ενός 
κοριτσιού που έπαιζε µελόντικα συνοδεύοντας τη φίλη της που τραγουδούσε και 
έπαιζε τρίγωνο και µιας οµάδας δύο αγοριών που έπαιζαν φλογέρα, σε όλες τις άλλες 
οµάδες που καταγράψαµε υπήρχε τουλάχιστον ένα τρίγωνο. 

Το επόµενο χαρακτηριστικό είναι η πρόβα. Στην περίπτωση των παιδιών που 
τραγουδούν τα κάλαντα, η πρόβα δεν παρουσιάζεται ως µια σειρά οργανωµένων 
συναντήσεων µε διάρκεια, αλλά είναι κάτι που µπορεί να συµβεί µόλις τα παιδιά 
βρεθούν και λίγο πριν ξεκινήσουν τη διαδροµή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, στόχος 
είναι µάλλον να θυµηθούν τα λόγια και το πώς πάει η µελωδία και όχι απαραίτητα να 
ορίσουν µια συγκεκριµένη εκτέλεση ή να συντονιστούν σε επίπεδο ερµηνείας.  

Στις περιπτώσεις που καταγράψαµε στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, 
συναντήσαµε µόνο δύο αγόρια τα οποία ανέφεραν τη λέξη «πρόβα» όταν τα 
ρωτήσαµε από πού µάθανε τα κάλαντα. Ωστόσο, η έννοια της πρόβας δεν φαίνεται να 
είναι καταχωρηµένη στη σκέψη τους όπως εννοείται µεταξύ µουσικών. Το πιο πιθανό 
είναι πως και για τα δύο αυτά παιδιά το «κάναµε πρόβες» σηµαίνει «βρεθήκαµε για 
λίγο και θυµηθήκαµε τη µελωδία». Κάτι αντίστοιχο ακούσαµε και από την οµάδα των 
παιδιών από την Πολωνία στην Αθήνα, που µιλώντας για το πώς έµαθε τα κάλαντα ο 
φίλος τους που δεν τα ήξερε, µας είπαν «του τα µαθαίνουµε µία µέρα και µετά 
έρχεται µαζί µας και τα λέει». Το ίδιο ισχύει και µε την περίπτωση των παιδιών που 
θυµούνται ότι έµαθαν τα κάλαντα από το διαδίκτυο ή από κάποιο βιβλίο, καθώς κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει µε κάποιον τρόπο να έχουν µπει σε διαδικασία τουλάχιστον 
επανάληψης. Στις περιπτώσεις αυτές, η µάθηση σχετίζεται µε την έννοια της πρόβας 
ως µιας προετοιµασίας µικρής διάρκειας λίγο πριν τα κάλαντα. Πέρα από αυτές τις 
δύο περιπτώσεις, η πιο ξεκάθαρη σχετική προετοιµασία που καταγράψαµε ήταν στην 
εκτέλεση δύο κοριτσιών, τα οποία είχαν προβάρει την κατάληξή τους µε τη φράση 
«και του χρόνου». 

Στα στοιχεία παραστατικότητας που εντοπίσαµε είναι η επιλογή µιας 
χριστουγεννιάτικης ενδυµασίας, όπως το εξαιρετικά συνηθισµένο αγιοβασιλιάτικο 
σκουφάκι. Επιπλέον συναντήσαµε και ορισµένα κορίτσια τα οποία φορούσαν άλλου 
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τύπου αξεσουάρ όπως φτερά αγγέλου, κεραίες µέλισσας ή κέρατα ταράνδου. Όλα τα 
παιδιά για να πουν τα κάλαντα στήνονταν σε σειρά απέναντι στους ακροατές τους 
όπως συµβαίνει σε οποιαδήποτε παράσταση επί σκηνής. 

Σε καµία από τις οµάδες που καταγράψαµε δεν υπήρχαν άλλοι εµφανείς 
ρόλοι εκτός από αυτόν του ταµία. Στις περισσότερες οµάδες ήταν συγκεκριµένο το 
παιδί που µάζευε τα χρήµατα, αναλαµβάνοντας αυτό τον ρόλο έπειτα από συµφωνία 
µε τα µέλη της οµάδας. Το γεγονός ότι τα παιδιά απαντούσαν στην καθιερωµένη 
ερώτηση «ποιος είναι ο ταµίας;» υποδεικνύοντάς τον καθώς και το γεγονός ότι ο 
ταµίας συνήθως κουβαλούσε ένα τσαντάκι δήλωναν ξεκάθαρα τον διαχωρισµό του 
ρόλου αυτού. 

Όπως διαφαίνεται από τις διαδικασίες πρόσληψης, µάθησης και επιτέλεσης 
των καλάντων τα παιδιά µπαίνουν και λειτουργούν µέσα σ’ αυτό το µουσικό έθιµο µε 
τους ίδιους όρους. Ο ενταξιακός αυτός χαρακτήρας των καλάντων εκδηλώνεται και 
µέσα από τις επιλογές των παιδιών ως προς τη διαδροµή που θα ακολουθήσουν. Αυτή 
άλλοτε επιλέγεται µε κριτήριο τους εµπορικούς δρόµους της γειτονιάς τους, άλλοτε 
µε κριτήριο τους ενήλικες εργαζόµενους που τους είναι οικείοι και άλλοτε χωρίς 
κάποιο ιδιαίτερο κριτήριο πέρα από αυτό που ορίζει η γειτονιά και ο χρόνος που 
διαθέτουν. Παρότι τα κάλαντα διεξάγονται από οµάδες παιδιών, ορισµένες από αυτές 
συνοδεύονταν από έναν ενήλικα. Αυτός ή αυτή δεν συνόδευε τα παιδιά στα 
καταστήµατα ή στις πολυκατοικίες, αλλά τα ακολουθούσε διακριτικά σε όλη τη 
διαδροµή τους «για λόγους ασφάλειας» ή «µ’ αυτά που συµβαίνουν» όπως µας είπε 
µία συνοδός µεγαλύτερη αδελφή. Επίσης, τα περισσότερα παιδιά για τους ίδιους 
λόγους δεν έλεγαν τα κάλαντα σε πολυκατοικίες. 

Επίλογος: τα κάλαντα στο σχολείο 
Ανακεφαλαιώνοντας, από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι τα 
κάλαντα φέρουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών της επαγγελµατικής µουσικής 
δραστηριότητας, όπως για παράδειγµα η επιλογή συναδέλφων, ρεπερτορίου, η πρόβα, 
η οργάνωση των κοµµατιών, η ιδιαίτερη ενδυµασία και η αµοιβή. Άρα, οι 
εκπαιδευτικοί πέρα από τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στη σχολική τάξη τα 
κάλαντα ως υλικό εξοικείωσης µε τη λαϊκή παράδοση (Διονυσίου, 2009) µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τα κάλαντα και ως εµπειρία για να δώσουν στους µαθητές και τις 
µαθήτριες επιπλέον κίνητρα εµβάθυνσης και ενδυνάµωσης δεξιοτήτων στο µάθηµα 
της µουσικής (Green, 2008· Harwood & Marsh, 2012). Τα κάλαντα µπορούν να 
λειτουργήσουν και ως αφετηρία για συλλογή υλικού και καταγραφή εµπειριών που 
µπορούν να ενταχθούν στη σχολική τάξη αναδεικνύοντας τη σύνδεση σχολείου και 
ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, µέσα από τις κοινές µουσικές και πολιτισµικές 
αναφορές των παιδιών. Καθότι όλα τα παιδιά που λένε κάλαντα, τα λένε µε τον ίδιο 
τρόπο, ακολουθώντας το τελετουργικό των καλάντων, η έννοια της αναδηµιουργίας 
της µουσικής παράδοσης των καλάντων κρίνεται, µεταξύ άλλων, και στο επίπεδο της 
διεύρυνσης του πληθυσµού των παιδιών που τα λένε. Παλιότερα τα κάλαντα τα 
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έλεγαν κυρίως αγόρια , αργότερα και κορίτσια και σήµερα λέγονται και από παιδιά 1

µεταναστών . Αντιλαµβανόµαστε συνεπώς ότι το συγκεκριµένο µουσικό έθιµο 2

συµπεριλαµβάνει τη µουσική πράξη, την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη 
των παιδιών. Ταυτόχρονα στα κάλαντα τα παιδιά λειτουργούν αυτόνοµα και 
αυτοοργανώνονται ως προς τον προγραµµατισµό, τη δράση και τις σχέσεις τους. Για 
όλους αυτούς του λόγους το έθιµο αυτό προσφέρεται ως αφορµή για πολλαπλές 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικές παρεµβάσεις τόσο στο µάθηµα της µουσικής όσο 
και γενικότερα στο χώρο του σχολείου. 
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Αυτό φαίνεται από τις αναφορές των λαογράφων που έχουν ασχοληθεί µε τα δηµοτικά τραγούδια και 1

τα έθιµα, στις οποίες ο διαχωρισµός των καλάντων διαφαίνεται µέσα από την ειδική µνεία που γίνεται 
στα κάλαντα της περιόδου του Πάσχα (Λαζάρου, βαΐτικα) τα οποία λέγονται µόνο από κορίτσια, σε 
αντίθεση µε τα υπόλοιπα κάλαντα (Κυριακίδης, 1978: 12-20· Πολίτης, 1914: 190). Εκτός από τα 
κάλαντα του Λαζάρου, που τραγουδιούνται ακόµα σε ορισµένες περιοχές της χώρας, ελάχιστα 
κορίτσια εµφανίζονται στις πηγές και στις αναπαραστάσεις. Από την άλλη µεριά, οµάδες αγοριών που 
λένε τα κάλαντα εµφανίζονται τόσο στις αναπαραστάσεις στην τέχνη (ζωγραφική, λογοτεχνία, 
φωτογραφία) όσο και σε προσωπικές αφηγήσεις παλαιότερων γενιών. 
Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε το παιδικό έθιµο του Halloween, που γιορτάζεται κυρίως στη Β. 2

Αµερική. Παρά το γεγονός ότι το Halloween δεν είναι µουσικό έθιµο, έχει πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά µε το έθιµο των καλάντων. Σχετική έρευνα (Nowak-Fabrykowski & Shkandrij, 2004), 
δείχνει πως παιδιά Πολωνών και Ουκρανών µεταναστών στον Καναδά ανακαλύπτουν και συµµετέχουν 
στο έθιµο αυτό µέσα από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις µε φίλους και συνοµηλίκους και όχι από την 
οικογένειά τους.
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