
Πρωτοχρονιάτικα 
κάλαντα σε όλη την 

Ελλάδα 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, 
ψηλή μου δενδρολιβανιά, 
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. 

'γιος Βασίλης έρχεται, 
και όλους μας καταδέχεται, 

από την Καισαρεία, 
σ' εισ' αρχόντισσα κυρία. 
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Βαστάει εικόνα και χαρτί, 
ζαχαροκάντιο ζυμωτή, 

χαρτί και καλαμάρι, 
δες και με το παλικάρι. 

Το καλαμάρι έγραφε, 
τη μοίρα μου την έγραφε, 

και το χαρτί ομίλει, 
'γιέ μου καλέ Βασίλη. 

Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις 
κάτσε το πόνο σου να πεις, 

κάτσε - κάτσε να τραγουδήσεις, 
και να μας - και να μας 

καλοκαρδίσεις. 
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Χρόνια πολλά και 
καλά! 

Καλή χρονιά! 

Το 2015 να φέρει 
υγεία, χαρά  

ευτυχία, επιτυχίες, 
γαλήνη και ό,τι 
άλλο επιθυμείτε! 

www.minibooks.ch

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015 

  

  

Κουμπαρούλα μου,  

Πάπλουτη να 'σαι  

στη χαρά  

και  

πάμπτωχη στη λύπη! 

Να σε χαίρονται όσοι σε αγαπούν να 
χαίρεσαι όσους αγαπάς 
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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  
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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  
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να πα- να παν' να τον ευρώσι  
 

Δια 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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