




Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, 
τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό
μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό

Τρίγωνα, κάλαντα, στο μικρό χωριό
και χτυπάει χαρούμενα το καμπαναριό
τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού

Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά
μες στη σιγαλιά, ανοίγει η αγκαλιά
κι έκανε η αγάπη την καρδιά φωλιά

Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού
τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά
ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΝΤΑ



Καλήν ημέραν άρχοντες

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη θεία γέννηση

να πω στ΄ αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον

εν Βηθλεέμ την πόλη

οι ουρανοί αγάλλονται

χαίρει η φύσις όλη, 

εν τω σπηλαίω τίκτεται

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των Ουρανών

και ποιητής των όλων, 

πλήθος αγγέλων ψάλλουσι

το Δόξα εν Υψίστοις

και τούτο άξιον εστί

η των ποιμένων πίστης, 

εκ της Περσίας έρχονται

οι μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρό τους οδηγεί

χωρίς να λείψει ώρα...

Σ΄ αυτό το σπίτι που `ρθαμε

πέτρα πέτρα να μη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, 

χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι Χριστιανοί 

και με πίστη ανυμνούνε, το Θεό δοξολογούνε, 

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 μέρη 

στο Σωτήρα "Ωσαννά!" ψάλλουν "Ωσαννά!"

Στης Βηθλεέμ ελάτε όλοι τα βουνά τα ιερά 

και μ' ευλάβεια μεγάλη 'κει που άγιο φως προβάλλει 

προσκυνήστε με χαρά ναι με μια χαρά. 

ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ



Χιόνια στο καμπαναριό 

που Χριστούγεννα σημαίνει. 

Χιόνια στο καμπαναριό 

ξύπνησ' όλο το χωριό. 

Κι όλοι παν στην εκκλησιά 

το Χριστό να προσκυνήσουν. 

Κι όλοι παν στην εκκλησιά 

λάμπει απόψε η Παναγιά. 

Τέτοια νύχτα ήταν παιδιά 

που γεννήθηκε ο Χριστός μας. 

Τέτοια νύχτα ήταν παιδιά 

κι είχαν χιόνια τα κλαδιά. 

Ντιν-ντιν-νταν, ντιν-ντιν-νταν. 

Ντιν-ντιν-νταν, ντιν-ντιν-νταν, 

ντιν-νταν

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ



Μου 'παν έλα να πάμε να δεις, 

Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης. 

Κι εγώ γυρεύω απόψε στον ουρανό, 

τ' αστέρι ψάχνω να 'βρω το φωτεινό 

ραμ παμ παμ παμ, ραμ παμ παμ παμ, 

να με πάει στο μικρό βασιλιά, πέρα μακριά. (2) 

Μες στη νύχτα παιδί μοναχό, 

τι δώρο να σου φέρω πού 'μαι φτωχό; 

Φέρνω το τύμπανο που μόνο κρατώ 

τα κάλαντα να παίξω για το Χριστό 

ραμ παμ παμ παμ, ραμ παμ παμ παμ. 

Το πιο ωραίο τραγούδι θα πω, για το Χριστό (2)

Μες στη νύχτα τα ζώα ξυπνούν 

κι απ' έξω ταπεινά βοσκοί προσκυνούν. 

Στης Παναγιάς κρυμμένο την αγκαλιά 

χρυσό στεφάνι, φως, φορεί στα μαλλιά 

ραμ παμ παμ παμ, ραμ παμ παμ παμ. 

Σα με βλέπει η καρδιά μου χτυπά και μου γελά. (2)  

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ



Ω έλατο, ω έλατο, μ' αρέσεις πώς μ' αρέσεις. 
Τι ωραία την Πρωτοχρονιά μας φέρνεις δώρα στα κλαδιά. 
Ω έλατο, ω έλατο μ' αρέσεις πώς μ' αρέσεις. 

Ω έλατο, ω έλατο, τι δίδαγμα η στολή σου. 
Ελπίδα εμπνέει σταθερή και θάρρος πάντα στη ζωή. 
Ω έλατο, ω έλατο, τι δίδαγμα η στολή σου. 

Ω έλατο, ω έλατο, τα πράσινα σου φύλλα 
τα βγάζεις με καλοκαιριά και τα φορείς με το χιονιά. 
Ω έλατο, ω έλατο, τα πράσινα σου φύλλα.

ΤΟ ΕΛΑΤΟ



Ρούντολφ το ελαφάκι

με καρδούλα ταπεινή..

σαν πέφτει το βραδάκι

έχει μύτη φωτεινή.

Οι φίλοι του λαμπιόνι

τον φωνάζουν και γελούν

τη μύτη του στο χιόνι

κρύβει, όταν του μιλούν.

Όμως μια πρωτοχρονιά

είπε ο Αϊ  Βασίλης...

"Ρούντολφ, είσαι εσύ σοφός

έχεις μέσα σου το φως".

Τα ελάφια στο κοπάδι

χαμηλώσανε τ’ αυτιά

τώρα απαλή σαν χάδι

είναι όλων η ματιά.

Από τότε και κάθε καινούρια χρονιά

του έλκηθρου πρώτος τραβά τα σκοινιά...

Ο Ρούντολφ οδηγεί

τον Αϊ Βασίλη στη γη!

ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ



Ξανά στην αρχή ο χρόνος γυρνά

το έλκηθρο εκεί, τ αστέρια περνά

ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθεί.

Ο σάκος βαρύς κι αν ήσουν καλός, τα 

δώρα θα βρεις,

στο τζάκι σου εμπρός

ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθεί.

Σε βλέπει όταν κοιμάσαι,

στο σπίτι στη δουλειά,

γνωρίζει όπου και να σαι

κάθε μια σου σκανταλιά!

Ξανά στην αρχή ο χρόνος γυρνά

το έλκηθρο εκεί, τ αστέρια περνά

ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθεί.

Σε βλέπει όταν κοιμάσαι,

στο σπίτι στη δουλειά,

γνωρίζει όπου και να σαι

κάθε μια σου σκανταλιά !

Ξανά στην αρχή ο χρόνος γυρνά

το έλκηθρο εκεί, τ αστέρια περνά

ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθεί.

Ο σάκος βαρύς κι αν ήσουν καλός, τα 

δώρα θα βρεις,

στο τζάκι σου εμπρός

ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθεί.

Σε βλέπει όταν κοιμάσαι,

στο σπίτι στη δουλειά,

γνωρίζει όπου και να σαι

κάθε μια σου σκανταλιά!

Ξανά στην αρχή ο χρόνος γυρνά

το έλκηθρο εκεί, τ αστέρια περνά

ο Άη Βασίλης πάλι θα ρθεί! 

Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙ ΘΑ'ΡΘΕΙ
1.

2.

3.

από το cd: ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΤΗ

4.



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 –κι όλους μας 
καταδέχεται-
από-από την Καισαρεία 
σύ 'σ' αρχό- συ 'σ' αρχόντισσα κυρία. 

Βαστά εικόνα και χαρτί ζαχαροκάρνο, ζυμωτή 
χαρτί-χαρτί και καλαμάρι 
δες και με-δες και με το παλικάρι. 

Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα του την έλεγε 
και το-και το χαρτί ομίλει
Άσπρε μου-άσπρε μου Άγιε Βασίλη.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ



Πάει ο παλιός ο χρόνος

ας γιορτάσουμε παιδιά

και του χωρισμού ο πόνος

ας κοιμάται στην καρδιά.

Γέρε χρόνε φύγε τώρα

πάει η δική σου η σειρά,

ήρθ’ ο νέος με τα δώρα

με τραγούδια με χαρά.

ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Μα κι αν φεύγεις μακριά μας

στην καρδιά μας πάντα ζεις

κάθε λύπη και χαρά μας

που περάσαμε μαζί

Όλα γύρω χιονισμένα 

όλα γύρω παγωνιά

μα θα λιώσουν ένα ένα

με τη νέα τη χρονιά,

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά (2)

χαρούμενη, χρυσή πρωτοχρονιά


