
ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

 

Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας  

Χριστού την θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.  

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει οι ουρανοί 
αγάλλονται, χαίρει η Κτίσις 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 τούτων άξιον εστίν η των Ποιμένων πίστις. 

Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα Δώρα Άστρο 
λαμπρό τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα. 



Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ 
 

 
Μου ‘παν έλα να πάμε να δεις  
Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης 
κι εγώ γυρίζω απόψε στον Ουρανό 
 τ’ αστέρι ψάχνω να βρω το φωτεινό  
-ραπαπάμπαμ, ραπαπάμπαμ-  
να με πάει στον μικρό βασιλιά  
πέρα μακριά. 
 
Μέσ’ στη νύχτα παιδί μοναχό 
τι δώρο να του φέρω που είμαι φτωχό 
φέρνω το τύμπανο που μόνο κρατώ  
τα κάλαντα να παίξω για τον Χριστό 
–ραπαπάμ, ραπαπάμ-  
 το πιο ωραίο τραγούδι θα πω 
 για τον Χριστό. 
 
Μεσ’ στη Φάτνη τα ζώα ξυπνούν  
κι απ’ έξω ταπεινά βοσκοί προσκυνούν  
στης Παναγιάς κρυμμένο την αγκαλιά  
χρυσό στεφάνι φως φορεί στα μαλλιά  
–ραπαπάμ παμ, ραπαπάμπαμ-  
σαν με βλέπει η καρδιά μου χτυπά 
 και μου γελά. 

 



Ω! Έλατο...  

Ω! Έλατο... 

μ'αρέσεις, πως μ'αρέσεις ! 

Τι ωραία την Πρωτοχρονιά 

μας φέρνεις δώρα στα κλαδιά 

Ω ! Έλατο... 

Ω! Έλατο... 

μ'αρέσεις, πως 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 πράσινά σου φύλλα ! 

Τα βγάζεις με καλοκαιριά 

και τα φοράς με το χιονιά 

Ω! Έλατο... 

Ω! Έλατο... 

τα πράσινά σου φύλλα.. 

Ω! ΕΛΑΤΟ! 



     ΤΡΙΓΩΝΑ - ΚΑΛΑΝΤΑ 

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 (δις) 

 

 

 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. 



ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ 

 
Πάει ο παλιός ο χρόνιος  
ας γιορτάσουμε, παιδιά,  
και του χωρισμού ο πόνος  
ας κοιμάται στην καρδιά.  
 

Καλή χρονιά, καλή χρονιά 

 χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά.  
 
 

Όλα γύρω χιονισμένα, 
 όλα γύρω παγωνιά  
μα θα λιώσουν ένα-ένα 

 με τη νέα τη χρονιά.  
 

Καλή χρονιά… 

Γέρε χρόνε, φύγε τώρα  
πάει η δική σου η σειρά  
ήρθε ο νέος με τα δώρα 

 με τραγούδια, με χαρά. 
 

Καλή χρονιά… 
 

Μα κι αν φεύγεις μακριά μας  
στην καρδιά μας πάντα ζει  

κάθε λύπη και χαρά μας  
που περάσαμε μαζί. 

 
Καλή χρονιά… 



 
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά  
ψιλή μου δεντρολιβανιά  

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  

συ ‘σαι αρχό –συ ‘σαι αρχόντισσα κυρία. 
  

Βαστάει εικόνα και χαρτί 
 ζαχαροκάντιο, ζυμωτή, 

 χαρτί –χαρτί και καλαμάρι  
δες κι εμέ –δες κι εμέ το παλικάρι.  

 
Το καλαμάρι έγραφε 

 την μοίρα του την έλεγε  
και το –και το χαρτί ομίλει 

 άγιε μου –άγιε μου καλέ Βασίλη. 
 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 



Κάλαντα βυζαντινά 
Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν. 

Έρουρεμ, έρουρεμ, έρου έρου έρουρεμ. Χαίρε, Άχραντε! 

Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι. 

Τεριρέμ, τεριρέμ, τεριρέμ και τενενά. Χαίρε, Δέσποινα! 

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε, τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε. 

Δέξαι Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου, Βασιλέα πάντων και Κύριον. 

Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζοντες άξια. 

Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον. 

Ήνεγκεν αστήρ μάγους οδηγών, ένδον του σπηλαίου εκόμισεν. 

Θεός, βασιλεύς προαιώνιος, τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος. 

Ιδών ο Ηρώδης ως έμαθεν, όλως εξεπλάγη ο δείλαιος. 

Κράζει και βοά προς τους ιερείς, τους δοξολογούντας τον Κύριον. 



Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι: άρα πού 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 μακροθυμήσας και εύσπλαχνος, πάντων υπομένει τα πταίσματα. 

Πάλιν ουρανοί ηνεώχθησαν, άγγελοι Αυτόν ανυμνείτωσαν. 

Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον, βασιλέα μέγαν και ένδοξον. 

Σήμερον η κτίσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται. 

Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν επί το παράδοξον θέαμα. 

Ύμνους και δεήσεις ανέμελπον τω πάντων Δεσπότη και Άνακτι. 

Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλε και τοις εν τω σκότει επέλαμψε. 

Χαίρουσα η φύσις αγάλλεται και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται. 

Ψάλωμεν Χριστόν, τον Θεόν ημών, τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον. 

Ω! Παρθενομήτορ και Δέσποινα, σώζε του εις Σε καταφεύγοντας. 



ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΩΤΩΝ ΤΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
Σήμερα 'ν' τὰ Φῶτα κι ὁ Φωτισμός 

τὶ χαρὰ μεγάλη κι ὁ Ἁγιασμός. 

Σήμερα βαφτίζεται ὁ Χριστός 

εἰς τόν Ἰορδάνη τόν ποταμό· 

γιὰ νὰ ρίξει δρόσο- δροσιά στὴ γῆ 

νὰ δροστοῦν οἱ κάμποι κι οἱ ποταμοί· 

νὰ δροστοῦν οἱ λίμνες  καὶ τὰ νερά, 

νὰ δροστεῖ κι ὁ ἀφέντης μὲ τήν κυρᾶ. 

 



ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 
 

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. 

 

 

 

 

Κερά* 

καμαροτράχηλη* 

και φεγγαρομαγούλα* 

και κρουσταλίδα του 

γιαλού 

και πάν' κι από τα 

δέντρα, 

μα που τον έχεις τον 

υγιό* 

το μοσχοκανακάρη*. 

Λούζεις τον και 

χτενίζεις τον  

και στο σχολειό τον 

πέμπεις* 
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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! 

 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤΙΚΑ 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... 



Κάλαντα κατασκηνωτικά 
Απ΄ το Καλοκαίρι ξεκίνησε, μέσα στο Χειμώνα συνέχισε. 

Ρούλαλα ρούλαλα, ρούλα ρούλα ρούλαλα. Άιντε, βρε παιδιά! 

Βρήκαμεν στ’ αλήθεια Καταφυγή, δίπλα στην πλατεία την κεντρική. 

Ρούλαλα ρούλαλα, ρούλα ρούλα ρούλαλα. Και καλή χρονιά! 

Γέμισε κι ο πάνω ο όροφος, και φαντάζει όλος πιο όμορφος! 

Δείτε τί ωραία πού παίζουμε, πώς περνάμε ωραία και τρέχουμε. 

Έρχονται νωρίς τα ομαδόπουλα, με μάτια κλειστά σαν κοτόπουλα. 

Ζουζουνιές αμέσως αρχίζουμε, και τη γειτονιά τη ζαλίζουμε. 

Ήρθαν επιτέλους κι οι φοιτητές, με χαρά μεγάλη για τις δουλειές. 

Θέλαμε να τους ξεκουράσουμε, τα φώτα τους όμως θ’άλλάξουμε! 

Ίσως απορείτε τι ζηλεύουμε, κάθε μέρα εδώ τι γυρεύουμε. 

Κάλαντα σας είπαν πάρα πολλοί, μα η φωνή η δική μας ξεχωριστή. 



Λούνα Πάρκ θα στήσουμε στην αυλή. Θα πανηγυρίζουμε σαν τρελοί! 

Μέτσοβο θα πάμε για εκδρομή και χιόνι θα δούμε πάρα πολύ. 

Να οι αθλητές κατεβαίνουνε, και στο γυμναστήριο μπαίνουνε. 

Ξεκινάμε πάντα με προσευχή: Δώσε μας παππούλη καμιά ευχή! 

Όλοι στις κερκίδες θαυμάζουμε, για τους τελευταίους κραυγάζουμε. 

Πολλά ευχαριστώ στη γειτόνισσα, για τ’ ωραίο δέντρο που στόλισα! 

Ρόκες, λουκουμάδες, και κάστανα, ψήσαμε μια μέρα για τα παιδιά. 

Σοκολάτα άφθονη έτρεχε, απ’ το σιντριβάνι που γύρναγε. 

 «Το κοπή τη πίττα» τα κάναμε, κι από το φαΐ τα τινάξαμε. 

Υποστηρικτές, τρέξτε γρήγορα,, φέρτε το φαΐ γιατί πείνασα! 

Φέρτε κουραμπιέδες για κέρασμα, για να μη μας βρει το ξημέρωμα. 

Χαίρονται πολλοί όσοι έρχονται, στην «Καταφυγή» και μας βλέπουνε. 

Ψάχνω να βρω κάτι καλύτερο, όσο κι αν γυρεύω αδύνατο. 

Ω! Θεέ του κόσμου και Βασιλιά, φέρε μας καλή τη νέα χρονιά. 



Ύμνος Χριστουγεννιάτικης «Κατασκήνωσης στην πόλη» 2013 

Ήρθανε τα Χριστούγεννα, φτάνει και ο νέος Χρόνος 

της Κατασκήνωσης ξανά ανοίγει νέος τόμος. 

Δες τη χριστουγεννιάτικη, στης πόλης τα σοκάκια 

με γελαστά και πρόσχαρα όλα μας τα παιδάκια. 

Χριστού τη Θεία Γέννηση γνωρίζουν και ακούνε 

κι από το βράδυ ως το πρωί όλοι τη νοσταλγούνε. 

Έρχονται αξημέρωτα, πάνε στις Εκκλησία, 

την προσευχή τους κάνουνε, φιλούν την Παναγία. 

Κι ύστερα στην Καταφυγή, παίζουνε και γελάνε, 

όλοι αντάμα χαίρονται, τρώνε, φαρομανάνε….. 

Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει 

και όλη η παρέα μας με το Χριστό να ζήσει! 



Ύμνος Χριστουγεννιάτικης «Κατασκήνωσης στην πόλη» 2014 

Κατασκήνωση στην Πόλη 
πάντα διασκεδαστική! 

Με φωνές παιδιών γεμάτη  
πάλι η «Καταφυγή»! 

 
Πέντε μέρες τελευταίες 
απ’ τον χρόνο τον παλιό 
ομορφαίνουν τη ζωή μας  
μ’ οδηγό μας τον Χριστό! 

 

Θα ρθει κι η Πρωτοχρονιά,  
θα ‘μαστε κεφάτοι,  
όλο γέλια και χαρά 
με κοιλιά γεμάτη… 

Απ’ τα βάθη των αιώνων  
οι Προφήτες μας μιλούν,  
το Μεσσία φανερώνουν  
και τον Κύριο υμνούν! 

Ταπεινοί προσκυνητές  
φίλοι από την πόλη 

με τα δώρα της καρδιάς 
στη Φάτνη πάμε όλοι! 

Από πέρυσι κάθε καινούρια χρονιά 

στης Κατασκήνωσης πάμε τη ζεστή αγκαλιά 

χαιρόμαστε μαζί  

στην «Καταφυγή»! 



Ύμνος Χριστουγεννιάτικης «Κατασκήνωσης στην πόλη» 2015 

Μου ‘παν: «Έλα, να πάμε να δεις  

στον πάνω όροφο της “Kαταφυγής”  

για πέντε μέρες πώς περνούν τα παιδιά,  

γελούν και παίζουνε παιχνίδια πολλά.  

 

Περιμένουν κάθε μέρα να ρθει  

όλοι μαζί! 

Μέσ’ στης πόλης γυρνούν τα στενά,  

κάνουνε σπίτι τους την κάθε γωνιά,  

τ’ ωραίο μήνυμα παντού διαλαλούν  

«Χριστός γεννάται» στη Λευκάδα να πουν!  

 

Στην Οδό της Αλήθειας κι εσύ  

έλα μαζί! 

Στου Αχωρήτου τη Χώρα, λοιπόν,  

ας προσκυνήσουμε τον Ένα Θεόν  

που Νεογέννητο οι λαοί προσκυνούν  

Ρωσία, Αλάσκα, Γκάνα και Καμερούν  

 

κι όλα τα έθνη υμνούμε μαζί  

το Λυτρωτή! 

Ο μικρός κατασκηνωτής 





ΥΜΝΟΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 
Τρίγωνα, Κάλαντα στην Καταφυγή 

Πάλι κατασκήνωση πάλι όλοι μαζί 

Τρίγωνα κάλαντα και η γειτονιά 

Γέμισε ολόκληρη από τα παιδιά. 

 

Για άλλη μια φορά θα ‘χουμε παιδιά 

Κατασκήνωση στην πόλη γέλια και χαρά. (x2) 

 

Τρίγωνα, κάλαντα μεσ’ την εκκλησιά 

Ο Χριστός γεννιέται, χρόνια μας πολλά 

Τρίγωνα , κάλαντα την πρωτοχρονιά 

Νέος χρόνος μπαίνει και καλή χρονιά. 

 

Τρέχουν τα παιδιά μέσα στα στενά 

Και παντού ακούγονται τραγούδια γιορτινά 

Ελάτε όλοι μαζί να παίξουμε πολύ  

Και να μας μείνει αξέχαστη ετούτη η γιορτή. 

 

Τρίγωνα, κάλαντα στην καταφυγή 

Πάλι κατασκήνωση πάλι όλοι μαζί 

Τρίγωνα, κάλαντα και η γειτονιά  

Γέμισε ολόκληρη από τα παιδιά.  



ΥΜΝΟΣ ΧΓΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2017 

 

Ήρθαμε πάλι ξανά Κατασκήνωση για πέντε μέρες κοντά στον Χριστό,  

τη Θεία Βάπτιση για να υμνήσουμε και να περάσουμε όμορφα εδώ. 

Άντε να παίξουμε και να χορέψουμε και να γελάσουμε όλοι μαζί  

παρέα όμορφη σε μια ολόζεστη, χριστουγεννιάτικη «Καταφυγή». 
 

Πάλι ξανά Κατασκήνωση ήρθαμε. Κι αυτή η μέρα θα είν’ τρομερή. 

Παιχνίδι, γέλιο, τραγούδι και λιχουδιές, escape rooms, αλλά και προσευχή.  

 

Τα Θεοφάνεια να ‘τανε πάντοτε γιορτή μεγάλη σε κάθε καρδιά,  

Πατήρ, Υιός και το Πνεύμα το Άγιο να φανερώνεται καθημερινά. 

 



ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ  

  Ένα καράβι παλιό, σαπιοκάραβο 

με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές 

σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα 

υπάρχουν θέσεις, αν θέλεις, κενές. 

 

 Όταν βραδιάζει, που λες, στο 
κατάστρωμα  

χίλια φωτάκια θ' ανάβουν μικρά 

στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος 

να μας σφυρίζει τραγούδια παλιά  

 

Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε 

και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ 

να ξενυχτίσουμε και να μεθύσουμε 

να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. 

 

  

 

 

Ένα καράβι παλιό, σαπιοκάραβο 

λύνει τους κάβους κι ανοίγει πανιά 

αφήνει πίσω στραβά και παράλογα 

σηκώνει άγκυρα για μακριά. 

  

Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα 

θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές 

ο παπαγάλος θα λέει "τους ξεφύγαμε» 

κι εμείς θα ψάχνουμε γι άλλες στεριές. 

 

 Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε ...  

 

Ένα καράβι παλιό, σαπιοκάραβο 

με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές 

σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα 

υπάρχουν θέσεις, αν θέλεις, κενές  

 

Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε... 


