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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 
ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ) 
 
Καλήν εσπέραν άρχοντες. 
Κι αν εί- κι αν είναι ορισµός σας 
Χριστού την θεία γέννηση 
να πω- να πω στ΄ αρχοντικό σας, 
 
Χριστός γεννάται σήµερον 
εν Βη- εν Βηθλεέµ τη πόλη, 
οι ουρανοί αγάλλονται, 
χαίρε- χαίρετ΄ η φύσις όλη, 
 
εν τω σπηλαίω τίκτεται , 
εν φα- εν φάτνη των αλόγων, 
ο βασιλεύς των ουρανών 
και ποι- και ποιητής των όλων. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 
Καλήν ηµέραν άρχοντες 
αν είναι ο ορισµός σας 
Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω στ' αρχοντικό σας. 
 
Χριστός γεννάται σήµερον 
εν Βηθλεέµ τη πόλη 
οι ουρανοί αγάλλονται 
χαίρει η φύσις όλη. 
 
Εν τω σπηλαίω τίκτεται 
εν φάτνη των αλόγων 
ο Βασιλεύς των ουρανών 
και ποιητής των όλων. 
 
Μες στο σχολείο µας αυτό 
πέτρες να µη ραγίσουν 
κι οι δάσκαλοι κι οι µαθητές 
χρόνια πολλά να ζήσουν. 
 
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι 
το δο- το δόξα εν υψίστοις 
και τούτο άξιον εστί 
η των η των ποιµένων πίστις. 
 
Εκ της Περσίας έρχονται 
τρεις µά- τρεις µάγοι µε τα δώρα 
άστρο λαµπρό τους οδηγεί 
χωρίς χωρίς να λείψει ώρα 
 
Έφτασαν εις Ιερουσαλήµ 
µε πο- µε πόθον ερωτώσι 
που εγεννήθει ο Χριστός 
να πα- να παν' να τον ευρώσι 
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∆ια χριστόν ως ήκουσεν 
ο βα- ο βασιλεύς Ηρώδης 
αµέσως εταράχθηκε 
κι εγι- κι έγινε θηριώδης 
 
Ότι πολλά φοβήθηκε 
δια την, δια την βασιλείαν 
µην του την πάρει ο Χριστός 
και χα- και χάσει την αξίαν. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΡΑΚΗΣ 
 
Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσµο, 
χαρά στον κόσµο, στα παλληκάρια. 
Σαράντα µέρες, σαράντα νύχτες, 
η Παναγιά µας κοιλοπονούσε. 
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε, 
τους αρχαγγέλους , τους ιεράρχες. 
-Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες, 
στη Σµύρνη πηγαίν΄τε , µαµµές να φέρ΄τε. 
Άγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα, 
στη Σµύρνη πάνε , µαµµές να φέρουν. 
Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν, 
η Παναγιά µας ηληυτηρώθη. 
Στην κούνια τό ΄βαλαν και το κουνούσαν, 
και το κουνούσαν , το τραγουδούσαν. 
Σαν ήλιος λάµπει ,σα νιο φεγγάρι, 
σα νιο φεγγάρι, το παλληκάρι. 
Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη, 
µε τα καλά του, µε τα παιδιά του, 
µε την καλή τη νοικοκυρά του... 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 
 
Ελάτε εδώ γειτόνισσες 
Και εσείς γειτονοπούλες, 
Τα σπάργανα να φτιάξουµε 
και το Χριστό ν΄ αλλάξουµε. 
 
Τα σπάργανα για το Χριστό, 
Ελάτε όλες σας εδώ.(δις) 
 
Να πάµε να γυρίσουµε 
Και βάγια να σκορπίσουµε . 
Να βρούµε και την Παναγιά 
οπού µας φέρνει τη χαρά. 
 
Τα σπάργανα για το Χριστό, 
ελάτε όλες σας εδώ.(δις) 
 
Κοιµάται στα τριαντάφυλλα, 
γεννιέται µες στα λούλουδα. 
Γεννιέται µες στα λούλουδα , 
κοιµάται στα τριαντάφυλλα. 
 
Τα σπάργανα για το Χριστό, 
ελάτε όλες σας εδώ. 
Τα σπάργανα να φτιάξουµε 
και το Χριστό ν΄ αλλάξουµε. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ) 
 
Χριστούγεννα , Πρωτούγεννα , πρώτη γιορτή του χρόνου, 
για βγάτε , δέτε , µάθετε , πως ο Χριστός γεννάται . 
Γεννάται κι αναθρέφεται µε µέλι και µε γάλα , 
το µέλι τρων οι άρχοντες , το γάλα οι αφεντάδες 
και το µελισσοβότανο να νίβοντ' οι κυράδες! 
Κυρά ψηλή ,κυρά λιγνή , κυρά γαϊτανοφρύδα , 
κυρά µου οτάν στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά σου , 
βάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη 
και τον καθάριο αυγερινό τον βάζεις δακτυλίδι . 
Εµείς εδώ δεν ήρθαµε να φάµε και να πιούµε, 
παρά σας αγαπούσαµε κι ηρθαµε να σας δούµε ! 
∆ώστε µας και τον κόκκορα , δώστε µας και την κότα ! 
∆ώστε µας και πέντ' έξι αυγά , να πάµε σ΄ άλλη πόρτα! 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
∆ΡΑΜΑΣ 
 
Χριστός γεννάται χαρά στον κόσµο 
χαρά στον κόσµο στα παλικάρια 
Σαράντα µέρες, σαράντα νύχτες 
η Παναγιά µας κοιλοπονούσε. 
Η Παναγιά µας κοιλοπονούσε 
κοιλοπονούσε παρακαλούσε 
τους Αποστόλους τους Ιεράρχες 
να παν να φέρουν µήλα και ρόδα. 
Οι Αποστόλοι για µήλα πάνε 
οι Ιεράρχες για ρόδα πάνε 
Κι ως που να πάνε 
κι ως που να έρθουν 
η Παναγιά µας ξελευθερώθει.  
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Κάτω στα Ιεροσόλυµα, 
στης Βηθλεέµ την πόλη, 
εκεί δεντρί δεν ήτανε, 
δεντρί ξεφανερώθη. 
 
Κι ανάµεσα στους κλώνους του, 
αγγέλοι κι αρχαγγέλοι, 
κι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, 
ξεφτερουγά και λέει. 
 
Χριστέ, για δώσ’ µου τα κλειδιά, 
και τα χρυσά κλειδάκια, 
ν” ανοίξω τον παράδεισο, 
να µπω σε περιβόλι. 
 
Να κόψω µήλο δροσερό, 
να πιω νερό δροσάτο, 
να γείρω ν” αποκοιµηθώ, 
σε νεραντζιά ‘πο κάτω. 
 
Και σας καληνυχτίζουµε, 
πέσετε κοιµηθείτε, 
ολίγον ύπνον πάρετε, 
κι ευθύς ως σηκωθείτε. 
 
Στην εκκλησία να τρέξετε, 
όλοι µε προθυµίαν, 
και του Χριστού να ακούσετε, 
τη Θεία Λειτουργία. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ( ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ) 
 
Αυτή είναι η ηµέρα όπου ήλθ' ο Λυτρωτής 
από Μαριάµ Μητέρα εκ Παρθένου γεννηθείς. (2) 
 
Άναρχος αρχήν λαµβάνει και σαρκούται ο θεός 
Αγέννητος γεννάται εις την φάτνην ταπεινός. (2) 
 
Άγγελοι το νέο λέγουν εις ποιµένας και βοσκούς 
ο Αστήρ το θαύµα δείχνει εις τους µάγους και σοφούς. (2) 
 
Οι τρεις µάγοι ξεκινάνε τ" άστρο έχουν βοηθό 
τη σπηλιά ψάχνουν να βρούνε µε τον άγιο θεό. (2) 
 
Λίβανο χρυσό και σµύρνα να του παν' επιθυµούν 
τη µικρή γλυκιά µορφή του σκύβουν και την προσκυνούν. (2) 
 
Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε µε καλό ευτυχία να σας δίνει το 
Θεό παρακαλώ. (2) 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΚΡΗΤΗΣ) 
 
Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισµός σας. 
 
Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ'αρχοντικό σας. 
 
Χριστός γεννάται σήµερον εν Βηθλεέµ τη πόλει 
 
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ' η φύσις όλη. 
Κερά καµαροτράχηλη και φεγγαρο µαγούλα 
όπου τον έχεις τον υγιό το µόσχο κανακάρη, 
λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέµπει*: 
κι ο δάσκαλος τον έδειρε µ' ένα χρυσό βεργάλι. 
Και η κυρά δασκάλισσα µε το µαργαριτάρι 
είπαµε δα για την κερά ας πούµε για τη βάγια. 
Άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το λυχνάρι 
και κάτσε και ντουχιούντιζε ίντα θα µας εβγάλεις 
για απάκι για λουκάνικο για χοιρινό κοµµάτι 
κι από τον πύρο του βουτσιού να πιούµε µια γεµάτη. 
Κι από τη µαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι 
κι αν το' κάνε η γαλανή ας είναι ζευγαράκι. 
Κι από το πιθαράκι σου ένα κουρούπι λάδι 
κι αν είναι κι ακροπλιάτερο βαστούµε και τ' ασκάκι. 
Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα 
και φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλικάρια. 
Κι αν είναι µε το θέληµα άσπρη µου περιστέρα 
 
ανοίξετε την πόρτα σας να πούµε «καλησπέρα». 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
    
 
Σήµερα οι µάγοι έρχονται στη χώρα του Ηρώδη. 
 
Και ο Ηρώδης ταραχθείς έγινε θηριώδης. 
 
Κράζει τους µάγους και ρωτά: Μάγοι πού θε να πάτε; 
 
Στης Βηθλεέµ το σπήλαιο την πόλη την Αγία. 
 
Που εκεί γεννάει το Χριστό η ∆έσποινα Μαρία. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ( ΓΙΑ ΣΕΝΑ 
ΚΟΡΗ ΟΜΟΡΦΗ )  
 
Για σένα κόρη όµορφη 
ήρθαµε να τα πούµε, 
και τα καλά Χριστούγεννα 
για να σου ευχηθούµε. 
 
Φέρτε µας κρασί να πιούµε 
και του χρόνου να σας πούµε, 
και του χρόνου να σας πούµε 
φέρτε µας κρασί να πιούµε. 
 
Αν έχεις κόρη όµορφη 
βάλε τη στο τσιµπίδι, 
και κρέµασε την αψηλά 
να µην τη φαν οι ψύλλοι. 
 
Φέρτε µας κρασί να πιούµε 
και του χρόνου να σας πούµε, 
και του χρόνου να σας πούµε 
φέρτε µας κρασί να πιούµε. 
 
Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαµε 
καράβια `ν’ ασηµένια, 
του χρόνου σαν και σήµερα 
να ‘ναι µαλαµατένια. 
 
Φέρτε µας κρασί να πιούµε 
και του χρόνου να σας πούµε, 
και του χρόνου να σας πούµε 
φέρτε µας κρασί να πιούµε. 
 
Για σένα κόρη όµορφη 
ήρθαµε να τα πούµε, 
και τα καλά Χριστούγεννα 
για να σου ευχηθούµε. 
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Φέρτε µας κρασί να πιούµε 
και του χρόνου να σας πούµε, 
και του χρόνου να σας πούµε 
φέρτε µας κρασί να πιούµε. 
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ KΑΛΑΝΤΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Καλήν επέραν άρκοντες 
τζ ' αν είναι ορισµός σας 
Χριστού την Θείαν γέννηση 
να πω... να πω στ ' αρχοντικό σας 
 
Χριστός γεννιέται σήµερα 
στης Βηθλεέµ την πόλιν 
οι ουρανοί αγάλλονται 
µαζί- µαζί κι φύσης όλη 
 
Γεννιέται µες το σπήλαιον 
στην φάντη των αλόγων 
ο Βασιλιάς των ουρανών 
τζι' ο πλα... τζι' ο πλάστης ηµάς όλων 
 
Αντζέλοι εις στον ούρανον 
ψάλλουν το « εν υψίστοις » 
τζιαί κάτω φανερώνεται 
εις στους βοσκούς ο κτίστης 
 
Που την Περσίαν έρκουνται 
τρεις µάγοι µε τα δώρα 
έναν αστέριν λαµπερόν 
τους ο... τους οδηγεί στην χώρα 
 
Τζιαί µπένουν µες το σπήλαιον 
βρίσκουν την Θεοτόκον 
τζιαί κράτεν στες αγγάλες της 
τον α... τον άγιον της τόκον 
 
Γονατιστοί τον προσκυνούν 
τζιαί δώρα του χαρίζουν 
σµύρναν, χρυσόν τζιαί λίβανον, 
Θεόν-Θεόν τον ευφηµίζουν 
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Χριστίανοι σας είπαµεν 
ούλην την ιστορίαν 
του Ιησού µας του Χριστού 
την γέ... την γένναν την αγίαν 
 
∆ώστε τζιαί για τον κόπον µας 
ότ ΄ είναι ορισµός σας 
τζιαί ο Θεός µας ο Χριστός 
ναν πα... ναν πάντα βοηθός σας 
 
Χρόνια πολλά να να ζήσετε 
νά στε ευτυχισµένοι 
τζιαί στο κορµίν τζιαί στην ψυσσιήν 
να σα... να σάστεν πλουµισµέµοι 
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ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 
 
Χριστός ’γεννέθεν χαράν ’ς σον κόσµον, χα καλή ώρα, καλή σ’ 
ηµέρα.   
 
 
Χα καλόν παιδίν οψέ ’γεννέθεν, οψέ ’γεννέθεν, ουρανοστάθεν. 
 
 
Τον εγέννεσεν η Παναΐα, τον ενέστεσεν (Αϊ Παρθένος-δις). 
 
 
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν κι εκατήβεν ’ς σο 
σταυροδρόµιν 
 
 
Έρπαξαν Ατον οι χίλ’ Εβραίοι, οι χίλ’ Εβραίοι και µύρ'(ιοι) 
Εβραίοι. 
 
 
Ας ακρεντικά κι ας σην καρδίαν αίµαν έσταξεν, χολή ’κ’ 
εφάνθεν. 
 
 
Ούµπαν έσταξεν, και µύρος έτον, µύρος έτον και µυρωδία. 
 
 
Εµυρίστεν ατο ο κόσµος όλεν, για µυρίστ’ ατο κι εσύ αφέντα. 
 
 
Συ αφέντα, καλέ µ’ αφέντα. 
 
Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρα και θηµίζ’νε τον νοικοκύρην, 
 
 
Νοικοκύρη µ’ και βασιλέα. 
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∆έβα ’ς σο ταρέζ’ κι έλα ’ς σην πόρταν, δος µας ούβας και 
λεφτοκάρα 
 
 
Κι αν ανοί’εις µας, χαράν ’ς σην πόρτα σ’. 
 
 
(Καλά Χριστούγεννα και σ’ έτη πολλά) 
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 
 
 
Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν 
Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάµ αναπλάσασθαί 
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των αγγέλων 
ευφραίνεσθε 
∆έξαι Βηθλεεµ τον ∆εσπότην σου, Βασιλέα πάντω και Κύριον 
Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται, δώρα προσκοµίζοντες άξια 
Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, τον εν τω σπηλαίω 
τικτόµενον 
Ήνεγγεν αστήρν µάγους οδηγών, ένδον του σπηλαίου εκόµισεν 
Θεός, βασιλεύς προαιώνιος, τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος 
Ιδών ο Ηρώδης ως έµαθεν, όλω εξεπλάγη ο δείλαιος 
Κράζει και βοά προς τους ιερείς, τους δοξολογούντας τον 
Κύριον 
Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι άρα που γεννάται ο Κύριος; 
Μέγα και φρικτόν το τεράστιον, ο εν ουρανοίς επεδήµησεν 
Νύκτα Ιωσήφ ρήµα ήκουσε, άγγελος Κυρίου ελάλησεν 
Ξένον και παράδοξον άκουσµα και η συγκατάβασις άρρητος 
Ο µακροθυµίσας και εύσπλαχνος, πάντων υποµένει τα 
πταίσµατα 
Πάλιν ουρανοί ανεώχθησαν άγγλοι αυτού ανυµνήτωσαν 
Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον βασιλέα µέγαν και ένδοξον 
Σήµερον η κτίσις αγάλλεται και πανηγύρίζει κι ευφραίνεται 
Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν επί το παράδοξον θέαµα 
Ύµνους και δεήσεις ανέµελπον των πάντων δεσπότην και 
άνακτα 
Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλε και τοις εν τω σκότει επέλαµψε 
Χαίρουσα η φύσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται 
Ψάλλοντες Χριστόν, τον Θεόν ηµών, τον εν τω σπηλαίω 
τικτόµενον 
Ω Παρθενοµήτορ και ∆έσποινα, σώζε του εις Σε 
καταφεύγοντας. 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 
Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισµός σας, 
Χριστός γεννάται σήµερον εν Βηθλεέµ τη πόλη, 
εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων. 
 
Κερά ψηλή, κερά λιγνή, κερά καµαροφρύδα, 
κεράµ' όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησία, 
έχεις και κόρην έµορφη που δεν έχει ιστορία. 
 
Μηδέ στην πόλη βρίσκεσαι µηδέ στην Καισαρεία, 
έχεις και γιον στα γράµµατα, υγιόν και στο ψαλτήρι, 
να τον 'ξιώσει ο Θεός να βάλει πετραχήλι. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
 
ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ) 
 
 
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά ψηλή µου δενδρολιβανιά. 
Κι αρχή-κι αρχή καλός µας χρόνος 
εκκλησιά-εκκλησιά µε τ' άγιο θρόνος. 
 
Αρχή που βγήκε ο Χριστός άγιος και πνευµατικός 
στη γη-στη γη να περπατήσει 
και να µας-και να µας καλοκαρδίσει. 
 
Άγιος Βασίλης έρχεται -άρχοντες το κατέχετε- 
από-από την Καισαρεία 
σύ 'σ' αρχό- συ 'σ' αρχόντισσα κυρία. 
 
Βαστά εικόνα και χαρτί ζαχαροκάρνο, ζυµωτή 
χαρτί και καλαµάρι 
δες και µε-δες και µε το παλικάρι. 
 
Το καλαµάρι έγραφε, τη µοίρα του την έλεγε 
και το χαρτί-και το χαρτί οµίλει 
Άγιε µου-άγιε µου καλέ Βασίλη. 
 
Και νέον έτος αριθµεί 
την του Χριστού περιτοµή 
και η µνήµη του Αγίου 
Ιεράρχου Βασιλείου. 
 
Του χρόνου µας αρχή καλή 
και ο Χριστός µας προσκαλεί 
την κακία ν' αρνηθούµε 
µ' αρετές να στολιστούµε. 
 
Να ζούµε βίον τέλειον 
κατά το ευαγγέλιον 
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µε αγάπη µε ειρήνη 
και µε τη δικαιοσύνη. 
 
Χρόνια πολλά και ευτυχή 
µε καθαρά κι αγνή ψυχή 
µε χαρά και µε υγεία 
και µε θεία ευλογία. 
 

        



 23 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
 
   
Ήρθε πάλι νέο έτος εις την πρώτη του µηνός 
ήρθα να σας χαιρετίσω δούλος σας ο ταπεινός. 
 
Ο Βασίλειος ο Μέγας, ιεράρχης θαυµαστός 
εις την οικογένειά σας να ‘ναι πάντα βοηθός. 
 
Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά 
να µαθαίνουνε το βίο, της πατρίδας τα ιερά. 
 
Και για τους ξενιτεµένους έχω να σας πω πολλά 
σας αφήνω καληνύχτα και του χρόνου µε υγειά. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ( ΤΗΝΟΥ) 
 
Εις αυτό το νέο έτος Βασιλείου εορτή ήρθα να σας χαιρετήσω 
µε την πρέ (2) πουσα ευχή. 
 
Πρώτον αρχινώ και λέγω και θερµώς παρακαλώ να διέλθητε µ' 
υγεία µ' όλο σας (2) τ' αρχοντικό. 
 
Και για τους ξενιτεµένους 
έχω να ειπώ πολλά όπου είναι και βρίσκονται να' χουν την (2) 
καλή χρονιά. 
 
Κι άλλα έτερα σας πρέπουν να ειπώ δεν ηµπορώ σας αφήνω 
«καληνύχτα» και του χρό- (2) νου µε καλό. 
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 
 
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά , ψηλή µου δεντρολιβανιά 
κι αρχή καλός µας χρόνος , εκκλησιά µε τ΄ άγιος θρόνος. 
Άγιος Βασίλης έρχεται από τον κάβο* Πάπα, 
βαστάει και στην πλάτη του µια µαλλιαρή θυλάκα*, 
να βάλει µέσα τα ψωµιά , τις τηγανίτες , τα λεφτά. 
-Εσένα , αφέντη , πρέπει σου καρέκλα καρυδένια , 
για ν΄ακουµπάς τη µέση σου τη µαργαριταρένια. 
-Και πάλι ξαναπρέπει σου , βάλε στραβά το φέσι* σου 
και δίπλα το βρακί* σου για να σκάσουν οι εχθροί σου. 
-Πολλά ΄παµε τ΄αφέντη µας ας πούµε της κυράς µας. 
-Κυρά ψηλή , κυρά λιγνή , κυρά ταπανοφρύδα* 
που έχεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος, 
και του κοράκου τα φτερά τά ΄χεις ταπανοφρύδια* 
που όταν λουστείς και χτενιστείς και πας στην εκκλησιά σου 
η στράτα* ρόδα γέµισε απ΄την περπατησιά σου. 
-Πολλά ΄παµε και της κυράς , ας πούµε και της κόρης. 
-Έχεις και κόρην όµορφη ,που δεν έχει ιστορία, 
ούτε στην Πόλη βρίσκεται , ούτε στη Βενετία. 
-Έχεις και κόρη όµορφη , βάλ΄τηνε στο ζεµπίλι* 
και κρέµασέ τηνε ψηλά , να µη τη φάν΄ οι ψύλλοι. 
-Πολλά ΄παµε , πολλά ΄παµε , µα δε µας εκεράσατε, 
κι αν ακόµα θε να πούµε, βάλτε µας κρασί να πιούµε. 
-Εφάγαµε τον πετεινό , να φάµε και την κότα 
και δώστε µας το φλουράκι* µας, να πάµε σ΄άλλη πόρτα! 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ (ΑΜΟΡΓΟΥ) 
 
Αφέντη, αφέντη ολάφεντε πέντε βολές αφέντη εσέ σου πρέπει 
αφέντη µου στο µαύρο καβαλάρης τρεις να βαστούν τη σέλα 
σου κι έξε το χαλινάρι και τρεις να σε παρακαλούν αφέντη 
καβαλάρη. 
 
Οπούπαµε τ' αφέντη µας ας πούµε της κεράς µας. Κερά 
µαρµαροτράχηλη και φεγγαροµαούλα πούσεις τον ήλιο 
πρόσωπο και, το φεγγάρι στήθος και του κοκόρου το φτερό 
εσείς καµαροφρύδι. 
 
Εδώ που καλαντίσαµε καλά µας επληρώσαν καλά να παν τα έτη 
τους και τα υπάρχοντα τους ρόδα και τριαντάφυλλα εις τα 
προσκέφαλά τους. 
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ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
  
 
(ΓΝΩΣΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΥΤ. ΕΠΑΡΧΙΕΣ) 
 
 
Αρχιµηνιά κι' αρχιχρονιά κι' αρχή του Γεναρίου 
αύριο ξηµερώνεται τ' Αγίου Βασιλείου 
να τον καλησπερίσοµεν αυτό το νιόν αφέντη 
πέντε φορές αφέντεψε και πάλι αφέντης είναι 
πέντε κρατούν το µαύρο του εννιά το χαλινάρι. 
και δέκα τον παρακρατούν αφέντοι καβαλάροι 
καβαλικεύει χαίρεται πεζεύνει καµαρώνει 
κι' όπου πατήσει ο µαύρος του πηγάδια θεµελιώνει 
πηγάδια πετροπήγαδα κι' αυλές µαρµαρωµένες 
 
µέσα σε κείνες τις αυλές τις µαρµαροστρωµένες 
σύρµα και σύρµα το λουρί και σύρµα το λογάδι 
κι' είς τον άφρον του λογαδιού κοιµάται ο νιός αφέντης 
αν τον ξυπνήσω µε νερό φοβούµαι µην κρυώσει 
κι' αν τον ξυπνήσω µε κρασί φοβούµαι µην µεθύσει 
φέρετε µήλα δώδεκα, κυδώνια δέκα πέντε 
κι' ένα κλαδί βασιλικό ίσως και τον ξυπνήσω. 
Είπαµε δα τ' αφέντη µας να πούµε τσή κεράς µας 
κερά ψιλή κερά λιγνή κερά καµαροφρύδα 
κερά µ' όντέ θα στολιστείς να βάλεις τα καλά οου 
τα µάρµαρα ραίζουνε από την οµορφιά σου 
κερά µ' οντέ θα στολιστείς να πας στην εκκλλησία 
βάζεις τση βάγιες απο µπρός τση βάγιες από πίσω 
και του κοράκου το φτερό να µην σου δώσει ήλιος. 
κερά την θυγατέρα σου γραµµατικός τη θέλει 
µ' αν είναι και γραµµατικός πολλά προυκιά γυρεύει 
γυρεύει µύλους δώδεκα και µε τσή µυλωνάδες 
γυρεύει αµπέλι ατρύγητα και µε τσή τρυγητάδες 
γυρεύει ελιές αµάζοχτες και µε τσή µαζοχτάδες 
γυρεύει και τον ουρανό τ' αστρη και το φεγγάρι 
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γυρεύει και τη θάλασσα µ' όλα της τα καράβια 
γυρεύει και τον κυρ βοριά για να τα τιµονάρει. 
Είπαµε δα και τσή κεράς να πούµε και τσή βάγιας 
'Αψε βαγίτσα το κερί άψε και το λιχνάρι 
να µπαινοβγείς στην κάµαρα να δεις τί θα µας βγάλεις 
Γι' απάκια για λουκάνικα γι' αυγά καθαρισµένα 
γι' άπο την µαύρην όρνιθα κανένα αυγουλάκι 
κι' αν τά κανε κι' ή γαλανή να γίνουν ζευγαράκι 
γι' από τον γέρο πίθαρο καµιά σταλιά λαδάκι 
γι' από τον γέρο βάρελο καµιά σταλιά κρασάκι 
γι' από το σακουλάκι σας κανένα δεκαράκι 
Αν είναι µε το θέληµα χρυσή µου περιστέρα 
ανοίξετε την πόρτα σας να πούµε καλησπέρα 
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ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 
 
Άγιος Βασίλης έρχεται 
Γενάρης ξηµερώνει ! 
Ο µήνας που µας έρχεται 
το χρόνο φανερώνει. 
 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα. 
 
Την άδεια γυρεύουµε 
στο σπίτι σας να µπούµε! 
Τον Άγιο µε όργανα 
και µε φωνές να πούµε. 
 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα. 
 
Εκοίταξα στον ουρανό 
και είδα δυο λαµπάδες ! 
και µε το καλωσόρισµα 
καλές σας εορτάδες. 
 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα. 
 
 
Και πάλι ξανακοίταξα 
και είδα δυο στεφάνια! 
Και µε το καληνύχτισµα 
καλά σας Θεοφάνεια. 
 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα 
Τρα λα λα λα λα λα λα λα. 
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ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 
 
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά 
κι αρχή καλό µας χρόνος! 
Υγεία αγάπη και χαρά 
να φέρει ο νέος χρόνος! 
Υγεία αγάπη και χαρά 
να φέρει ο νέος χρόνος! 
 
Να ζήσει ο κύρης ο καλός 
να ζήσει κι η κυρά του! 
Ολά του κόσµου τ΄αγαθά 
να έχει η φαµελιά του! 
Ολά του κόσµου τ΄αγαθά 
να έχει η φαµελιά του! 
Να ζήσει τ΄αρχοντόπουλο 
που ΄χει καρδιά µεγάλη! 
Σ΄εµάς και την παρέα µας 
ενά φλουρί να βάλει... 
Σ΄εµάς και την παρέα µας 
ενά φλουρί να βάλει... 
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  ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 
 
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά, πρώτη του Γεναρίου. 
Αύριο ξηµερώνεται τ΄Αγίου Βασιλείου. 
Άγιος Βασίλης έρχεται, από την Καισαρεία. 
Βαστάει εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαµάρι. 
Το καλαµάρι έγραφε και το χαρτί µιλούσε! 
-Βασίλη πόθεν έρχεσαι και πόθε κατεβαίνεις; 
-Από τη µάνα µ΄ έρχοµαι και στο σχολειό πηγαίνω, 
να µάθω τ΄άγια γράµµατα και τ΄άγιο Ευαγγέλιο! 
Σ΄ αυτήν την πόρτα που ΄ρθαµε, πέτρα να µη ραγίσει, 
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού,χρόνια πολλά να ζήσει! 
Να ζήσει χρόνους εκατό και να τους απεράσει, 
και στων παιδιών του τις χαρές κουφέτα να µοιράσει! 
Κυρά χρυσή , κυρ΄ αργυρή , κυρά µαλαµατένια, 
που σε χτενίζουν άγγελοι µε τα χρυσά τους χτένια, 
άνοιξε το πουγκάκι σου το µαργαριταρένιο, 
και δώσε µ΄ ένα τάλληρο, ας είναι κι ασηµένιο! 
Και τώρα καληνύχτα σας, καλό ξηµέρωµά σας, 
κι ο Άγιος Βασίλειος να ΄ναί βοήθειά σας! 
 
 

                   
 
 
 



 32 

 
ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ 
 
  
Σήµερα είν΄τα Φώτα κι ο φωτισµός 
 
κι η χαρά µεγάλη κι ο αγιασµός 
 
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταµό 
 
κάθεται η κυρά µας η Παναγιά 
 
Όργανο βαστάει κερί κρατεί 
 
και τον Αϊ Γιάννη παρακαλεί 
 
Αϊ Γιάννη αφέντη και Βαπτιστή 
 
βάφτισε και µένα Θεού παιδί 
 
ν΄ανεβώ επάνω στον ουρανό 
 
να µαζέψω ρόδα και λιβανό. 
 
 
Κάα λη µέρα κάα λη µέρα 
 
καλή σου µέρα αφέντη µε την κυρά 
 
Κάα λη µέρα κάα λη µέρα 
 
καλή σου µέρα αφέντη µε την κυρά. 
 


