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Κάλαντα Χριστουγέννων 

• Καλιν θμζραν άρχοντεσ 
κι αν είναι οριςμόσ ςασ 
Χριςτοφ τθ κεία γζννθςθ 
να πω ςτ'αρχοντικό ςασ 
Χριςτόσ γεννάται ςιμερον 
εν Βθκλεζμ τθν πόλθ 
οι ουρανοί αγάλλονται 
χαίρει θ φφςισ όλθ, 
εν τω ςπθλαίω τίκτεται 
εν φάτνθ των αλόγων 
ο Βαςιλεφσ των Ουρανϊν 
και ποιθτισ των όλων, 
πλικοσ αγγζλων ψάλλουςι 
το Δόξα εν Τψίςτοισ 
και τοφτο άξιον εςτί 
θ των ποιμζνων πίςτθσ, 

εκ τθσ Περςίασ ζρχονται 
οι μάγοι με τα δϊρα 
άςτρο λαμπρό τουσ οδθγεί 
χωρίσ να λείψει ϊρα... 
 
(ς'αυτό το ςπίτι που 'ρκαμε 
πζτρα-πζτρα να μθ ραγίςει 
κι ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ, 
χρόνια, χρόνια πολλά να ηιςει) 
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Βυηαντινά Κάλαντα 

Άναρχοσ Θεόσ καταβζβθκεν  
και εν τθ Παρκζνω κατϊκθςεν 
Βαςιλεφσ των όλων και Κφριοσ,  
ιλκε τον Αδάμ αναπλάςαςκαι 

Γθγενείσ ςκιρτάτε και χαίρεςκε,  
τάξεισ των αγγζλων ευφραίνεςκε 
Δζξαι Βθκλεζμ τον Δεςπότθν ςου,  

Βαςιλζα πάντων και Κφριον 
Εξ ανατολϊν Μάγοι ζρχονται,  

δϊρα προςκομίηοντεσ άξια 
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Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 

• Αρχιμθνιά κι αρχιχρονιά 
ψθλι μου δεντρολιβανιά 
(κι αρχι) κι αρχι καλόσ μασ 
χρόνοσ 
(Εκκλθςιά) Εκκλθςιά με τ' άγιο 
κρόνο 
 
Αρχι που βγικε ο Χριςτόσ 
Άγιοσ και πνευματικόσ 
(ςτθ γθ) ςτθ γθ να περπατιςει 
(και να μασ) και να μασ 
καλοκαρδίςει 
 
Άγιοσ Βαςίλθσ ζρχεται 
κι όλουσ μασ καταδζχεται 
(από) από τθν Καιςαρεία 

(ςυ ς'αρχό) ςυ ς'αρχόντιςςα 
κυρία 
 
Βαςτά εικόνα και χαρτί 
ηαχαροκάντιο, ηυμωτι 
(χαρτί) χαρτί και καλαμάρι 
(δεσ κι εμζ) δεσ κι εμζ το 
παλικάρι 
 
Σο καλαμάρι ζγραφε 
τθ μοίρα μου τθν ζλεγε 
(και το) και το χαρτί ομίλει 
(άςπρε μου) άςπρε μου Άγιο-
Βαςίλθ 
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Κάλαντα Φώτων 
• ιμερα τα Φϊτα κι ο φωτιςμόσ 

θ χαρά μεγάλθ κι ο αγιαςμόσ 
Κάτω ςτον Ιορδάνθ τον ποταμό 
κάκετ' θ κυρά μασ, θ Παναγιά, 
όργανο βαςτάει, κερί κρατεί 
και τον Άθ-Γιάννθ παρακαλεί 

"Άθ-Γιάννθ αφζντθ και βαπτιςτι, 
βάπτιςε κι εμζνα Θεοφ παιδί, 
Ν'ανεβϊ επάνω ςτον ουρανό 
να μαηζψω ρόδα και λίβανο" 

 
Καλθμζρα, καλθμζρα, 

καλι ςου μζρα αφζντθ με τθν 
κυρά... 
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Σραγοφδια και κάλαντα  
απ’ όλο τον κόςμο 
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Κάλαντα από τθν Ιςπανία 
φουμ φουμ φουμ 

Σρεισ τρεισ βαςιλιάδεσ  

φουμ φουμ φουμ  

ξεκίνθςαν μια φορά  

καβάλα ς’ άλογα γοργά  

ζρθμο μακριά πζραςαν  

νφχτα ςτθν Ιουδαία φτάςαν   

φουμ φουμ φουμ  

 

 

 

Σον ζναν τον λζγανε Βαλτάςαρ  

φουμ φουμ φουμ  

και το δεφτερο Γκαςπάρ 

Μελχιόρ τον τρίτο  

ποφκε παν  

βαςιλιά μικρό να βροφνε  

που γι’ αυτόν γραφζσ μιλοφνε  

φουμ φουμ φουμ  
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Τρίγωνα κάλαντα 
 

Σρίγωνα, κάλαντα, ςκόρπιςαν 
παντοφ 
κάκε ςπίτι μια φωλιά του μικροφ 
Χριςτοφ, 
τρίγωνα κάλαντα μεσ ςτθ γειτονιά 
ιρκαν τα Χριςτοφγεννα κι θ 
Πρωτοχρονιά 
 
Άςτρο φωτεινό, κα'βγει γιορτινό 
μινυμα κα φζρει από τον ουρανό 
(δισ) 
 
Σρίγωνα, κάλαντα, ςτο μικρό χωριό 
και χτυπάει χαροφμενα το 
καμπαναριό 
 

 

 

τρίγωνα, κάλαντα ςκόρπιςαν παντοφ 
κάκε ςπίτι μια φωλιά του μικροφ 
Χριςτοφ 

 
 
Σρζχουν τα παιδιά μζςα ςτο χιονιά 
ιρκαν τα Χριςτοφγεννα κι θ 
Πρωτοχρονιά 
μεσ ςτθ ςιγαλιά, ανοίγει θ αγκαλιά 
κι ζκανε θ αγάπθ τθν καρδιά φωλιά 
 
Σρίγωνα, κάλαντα ςκόρπιςαν παντοφ 
κάκε ςπίτι μια φωλιά του μικροφ 
Χριςτοφ 
τρίγωνα, κάλαντα μεσ ςτθ γειτονιά 
ιρκαν τα Χριςτοφγεννα κι θ 
Πρωτοχρονιά.. 
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Άγια νφχτα 
 
 
Άγια Νφχτα, ςε  προςμζνουν 
με χαρά οι Χριςτιανοί 
και με πίςτθ ανυμνοφμε, 
το Θεό δοξολογοφμε 
μ' ζνα ςτόμα, μια φωνι, 
ναι, με μια φωνι... 
 
Η ψυχι μασ φτερουγίηει 
πζρα ςτ' άγια τα βουνά, 
όπου ψάλλουν οι αγγζλοι 
απ' τα ουράνια κεία μζλθ,    
ςτο ωτιρα "Ωςαννά"  
ψάλλουν "Ωςαννά" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
             
        τθσ Βθκλεζμ ελάτε όλοι 
                τα βουνά τα ιερά 
           και μ' ευλάβεια μεγάλθ 
         κει που Άγιο Φωσ προβάλλει 
          προςκυνιςτε με χαρά 
           ναι, με μια χαρά. 
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Ο μικρόσ τυμπανιςτισ 

Μου'παν ζλα να πάμε να δεισ 
Χριςτόσ γεννικθκε ςτθν άκρθ τθσ 

γθσ, 
κι εγϊ γυρεφω απόψε ςτον ουρανό 
τ' αςτζρι ψάχνω να'βρω το φωτεινό 

ραπαπαπαμ-ραπαπαπαμ 
να με πάει ςτο μικρό βαςιλιά, 

πζρα μακριά.... 
 

Μεσ ςτθ νφχτα παιδί μοναχό, 
τι δϊρο να ςου φζρω, που'μαι φτωχό 
φζρνω το τφμπανο που μόνο κρατϊ 
τα κάλαντα να ψάλλω για το Χριςτό 

ράπαπαπαμ-ραπαπαπαμ 
το πιο ωραίο τραγοφδι κα πω, 

για το Χριςτό... 
 

 
 
 
 

Μεσ ςτθ φάτνθ τα ηϊα ξυπνοφν 
κι απ'ζξω ταπεινά βοςκοί 

προςκυνοφν 
ςτθν Παναγιάσ κρυμμζνο ςτθν 

αγκαλιά 
χρυςό ςτεφάνι, φωσ, φορεί ςτα 

μαλλιά 
ραπαπαπαμ-ραπαπαπαμ 

ςαν με βλζπει θ καρδιά μου χτυπά, 
και μου γελά.... 
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Ροφντολφ το ελαφάκι 

Ροφντολφ το ελαφάκι  
με καρδοφλα ταπεινι  
ςαν πζφτει το βραδάκι  
ζχει μια μφτθ φωτεινι 
Οι φίλοι του λαμπιόνι  
τον φωνάηουν και γελοφν  
τθ μφτθ του ςτο χιόνι κρφβει  
όταν του μιλοφν 
Όμωσ μια Πρωτοχρονιά  
είπε ο Αϊ Βαςίλθσ  
«Ροφντολφ, είςαι εςφ ςοφόσ  

ζχεισ μζςα ςου το φωσ» 
Σα ελάφια ςτο κοπάδι  
χαμθλϊςανε τ’ αυτιά τα 
ϊρα απαλι ςαν χάδι  
είναι όλων θ ματιά 
Από τότε κάκε καινοφργια 
χρονιά  
του ζλκθκρου πρϊτοσ 
 τραβά τα ςκοινιά.  
Ο Ροφντολφ οδθγεί  
τον Αϊ Βαςίλθ ςτθ γθ 
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