
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 

 

Καλήν εσπέραν άρχοντες 

κι ας 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. 

Εν τω σπηλαίω τίκτεται 

εν φάτνη των αλόγων 

ο βασιλεύς των ουρανών 

και ποιητής των όλων. 

Εκ της Περσίας έρχονται 

τρεις Μάγοι με τα δώρα 

άστρο λαμπρό τους οδηγεί 

χωρίς να λείψει ώρα. 

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι 

το «Δόξα εν Υψίστοις» 

και τούτον άξιον εστί 

η των ποιμένων πίστις. 

Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε 

πέτρα να μη ραγίσει 

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 

χίλια χρόνια να ζήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά 

ψηλή μου δεντρολιβανιά 

κι αρχή καλός μας χρόνος 

εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνο. 

Αρχή που βγήκε ο Χριστός 

άγιος και πνευματικός 

στη γη να περπατήσει 

και να μας καλοκαρδίσει. 

Άγιος Βασίλης έρχεται 

άρχοντες το κατέχετε; 

Από την Καισαρεία 

συ είσ’ αρχόντισσα κυρία. 

Βαστά εικόνα και χαρτί, 

ζαχαροκαντιοζυμωτή, 

χαρτί και καλαμάρι 

δες και με το παληκάρι. 

Το καλαμάρι έγραφε 

τη μοίρα μου την έλεγε 

και το χαρτί ομίλει 

Άγιε μου, άγιε μου, καλέ, Βασίλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 

 

Τρίγωνα κάλαντα  

σκόρπισαν παντού 

κάθε σπίτι μια φωλιά  

του μικρού Χριστού, έι ! 

Τρίγωνα κάλαντα  

μες στη γειτονιά  

ήρθαν τα Χριστούγεννα  

κι η Πρωτοχρονιά. 

 

Άστρο φωτεινό θα ‘ρθει γιορτινό 

μήνυμα να φέρει απ’ τον ουρανό. (δις) 

 

Τρίγωνα κάλαντα  

στο μικρό χωριό 

και χτυπά Χριστούγεννα  

το καμπαναριό, έι ! (δις) 

 

Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά 

ήρθαν τα Χριστούγεννα  

κι η Πρωτοχρονιά. 

 

Μες στη σιγαλιά ανοίγει η αγκαλιά 

και κάνει η αγάπη στην καρδιά φωλιά. 

 

Τρίγωνα κάλαντα  

σκόρπισαν παντού 

κάθε σπίτι μια φωλιά  

του μικρού Χριστού, έι !  

Τρίγωνα κάλαντα  

στο μικρό χωριό 

και χτυπά Χριστούγεννα  

το καμπαναριό. 

        

 

 

 

 

ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ  

 

Άγια Νύχτα, σε προσμένουν 

με χαρά οι Χριστιανοί 

και με πίστη ανυμνούμε, 

το Θεό δοξολογούμε 

μ' ένα στόμα, μια φωνή, 

ναι, με μια φωνή. 

 

Η ψυχή μας φτερουγίζει 

πέρα στ' άγια τα βουνά 

όπου ψάλλουν οι αγγέλοι 

απ' τα ουράνια θεία μέλη, 

στο Σωτήρα "Ωσαννά" 

ψάλλουν "Ωσαννά". 

 

Στης Βηθλεέμ ελάτε όλοι 

τα βουνά τα ιερά 

και μ' ευλάβεια μεγάλη 

'κει που τ’ Άγιο Φως προβάλλει 

προσκυνήστε με χαρά 

ναι, με μια χαρά.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ 
 

Πάει ο παλιός ο χρόνος 

ας γιορτάσουμε παιδιά 

και του χωρισμού ο πόνος 

ας κοιμάται στην καρδιά. 

 

Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά 

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, 

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά! 

 

Γέρε χρόνε φύγε τώρα  

πάει η δική σου η σειρά 

ήρθε ο νέος με τα δώρα 

με τραγούδια με χαρά. 

 

Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά 

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, 

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά! 

 

Μα κι αν φεύγεις μακριά μας,  

στην καρδιά μας πάντα ζει 

κάθε λύπη και χαρά μας 

που περάσαμε μαζί. 

 

Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά 

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, 

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ω ΕΛΑΤΟ 

 

Ω έλατο, ω έλατο, 

μ’ αρέσεις πως μ’ αρέσεις. (δις) 

 

Τι ωραία την Πρωτοχρονιά 

μας φέρνεις δώρα στα κλαδιά. 

Ω έλατο, ω έλατο, 

μ’ αρέσεις πως μ’ αρέσεις. 

 

Ω έλατο, ω έλατο, 

τι όμορφη η στολή σου. (δις) 

 

Ελπίδα εμπνέεις σταθερή 

και θάρρος πάντα στη ζωή, 

ω έλατο, ω έλατο, 

τι όμορφη η στολή σου. 

 

Ω έλατο, ω έλατο, 

τα πράσινά σου φύλλα.(δις) 

 

Τα βγάζεις με καλοκαιριά 

και τα φορείς με το χιονιά, 

ω έλατο, ω έλατο, 

τα πράσινά σου φύλλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


