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Κάλαντα με φωνές καραμελωτές!! 

 

 

 

 



Κάλαντα με φωνές καραμελωτές 

για νέες εποχές !! 

Κάλαντα…

 

Καλέντα στα λατινικά που τα λένε 

με χαρά , για καλή χρονιά!! 

Κάλαντρα με χαρά … 

Κάντα με μουσική, να χαρούν όλη 

στην γη… 



Κόλιντρα με φωνές παιδικές και 

πολλές ευχές…  

Κόλεντακόλεντα παντού να 

γεμίσει δώρα η τσέπη του 

φτωχού…  

Κόλιαντα , κόλιαντα , με ρυθμό , 

να φέρουμε το καλό… 

 Σούρβασούρβα καραμελωμένα με 

ζάχαρη μελωμένα… 

Όπως και να τα λένε … 

Τα παιδιά σε κάθε πόλη χωριό και 

γωνιά… 

Για την γέννηση του Χριστού … 

 Το καλωσόρισμα του νέου χρόνου 

με χαρά…   

 

Να τα πούμε; 



Να τα πείτε… 

 

 

Τα κάλαντα τις ψυχές φωτίζουν...  

Την γέννηση του Χριστού 

καλωσορίζουν… 

 

 

 

 Στο σπήλαιο το ταπεινό... 



 Με των ζώων το χνώτο το ζεστό...  

Και στο τέλος… 

Στο τέλος έδιναν πολλές ευχές… 

Και  έπαιρναν παλιά τις 

δραχμές...  

 

 

 

Που τώρα είναι τα ευρώ...  

 

 

 



 

 

 

Και οι άνθρωποι λένε: κάτσε να τα 

βρω...  

Μα κερνούσαν και μέλι ξερά 

σύκα... 

 Χουρμάδες όλο γλύκα... 



 Γλυκά μελένια...

 

 Με χάρι ζυμωμένα...  

Και όταν δεν έδιναν τίποτα από 

αυτά..  

 

 

 



 

 

 

 

Έλεγαν χαμογελαστά: 



<< Αφέντη μου στην κάπα σου 

χίλιες χιλιάδες ψείρες....>>

 

 Άλλες γεννούν, άλλες κλωσούν...  



Και άλλες αυγά μαζώνουν...

 

 Και έφευγαν με χαρά ...  

Που κορόϊδεψαν την τσιγγουνιά...  



Τώρα όλα τα παιδιά λένε τα 

κάλαντα τα παλιά... 

 

Και κοιτάνε οι άνθρωποι  τα 

παιδιά… 

 Με μάτια να… 

Απ’ την τρύπα την σκοτεινή… 

Και δεν ανοίγουν επ’ ουδενί… 

 

 



Τώρα όλα τα παιδιά λένε τα 

κάλαντα τα παλιά... 

 

Κάλαντα με φωνές καραμελωτές… 



 Από φράουλα

 
ζυμωτές Φραουλίζουν… 

–Φραουλίζουν… 

Με φούσκες ξεφωνίζουν… 



 Οι φούσκες πετάνε…

 

Στα μαλλιά κολλάνε… 

 Φέρτε τα ξωτικά … 

Να κόψουν τα μαλλιά… 



 Ήρθαν τα καλικατζαράκια…

 

 Να βάλουν τα χεράκια… 

Τα μαλλιά τραβάνε… 

 Τα νύχια τους κολλάνε… 



 Κάλαντα με φωνές … 

Με φωνές καραμελωτές… 

Ήρθαν και οι νεράιδες…

 

 Με τις ροζ φωνές … 

Να βοηθήσουν… 

 Να τραγουδήσουν… 



 Τον Χριστό να υμνήσουν …

 

Τα κάλαντα να φωτίσουν… 

Και όπως τραγουδάνε… 



 Στις φούσκες πατάνε …

 

Τα πόδια τους κολλάνε… 

Κάλαντα φραουλένια… 

 Με τσίχλα καμωμένα… 



Και ήρθε και ο ιος … 

Ο κορονο- ιός… 

Τις μάσκες να μας φορέσει …

 

Τις φωνές μας να κλέψει… 

Μα όλα τα παιδάκια … 

Τα κάλαντα λένε… 

Κάλαντα φραουλένια … 



Με τσίχλα καμωμένα … 

Τον ιο

 
να διώξουν… 

Να τον καραμελώσουν… 

Να κολλήσει … 

Ήσυχους να μας αφήσει!! 

 



Μα και τον νέο χρόνο τα κάλαντα 

λένε και τραγουδάνε και τις 

φούσκες πατάνε… 

Κάλαντα φραουλένια … 

Με τσίχλα καμωμένα … 



Τον Άγιο Βασίλη τραγουδάνε..

 

Και με κρασί τον κερνάνε… 

Να μεθύσει … 

Να τραγουδίσει … 



Και καλό χρόνο να μας χαρίσει… 

Να τα πούμε; 

Λένε τα παιδιά… 

Και η πόρτα είναι κλειστή … 



Και η γιαγιά

 δεν 

ανοίγει εχει φοβηθεί… 



Και ο παππούς

 λέει 

με χαρά … 

Πείτε τα αγαπημένα μου παιδιά , 

να πάεικαλά η νέα μας χρονιά!! 



Να φύγει το κακό… 

Να σπάσει το πόδι του στο γκρεμό 

… 

Πείτε τα λοιπόν παιδιά

 
για να φέρνεται καραμελωμένη 

χαρά!! 

Και τώρα με τα χρώματα 

ζωγραφίστε , το καλό να 

φωτίσετε!! 
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