
ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

                    

Ἦχος α´.(ᾨδὴ α'. Καταβασίες των 

Χριστουγέννων) 

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.  

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.  

Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.  

ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,  

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·  

ὅτι δεδόξασται.                  
  

Ἦχος γ´. (Κοντάκιο Χριστουγέννων) 

Ἡ Παρθένος σήμερον,  

τὸν ὑπερούσιον τίκτει,  

καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον,  

τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει.  

Ἄγγελοι 

 μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι.  

Μάγοι δὲ  

μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι.  

Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη,  

Παιδίον νέον,  

ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. 
 

Κάλαντα Χριστουγέννων  

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 

πέτρες να μη ραγίσουν 

κι οι δάσκαλοι κι οι μαθητές 

χρόνια πολλά να ζήσουν.

Ἦχος δ´. (Απολυτίκιο Χριστουγέννων) 

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

 ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως·  

ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, 

 σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 

 καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν.  

Κύριε, δόξα σοι. 



Κάλαντα Χριστουγέννων Κοτυόρων 

Πόντου.  

Ἦχος α´. Ῥυθμὸς τετράσημος 

 

Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν 

 καὶ ἐν τῇ Παρθένῳ κατώκοισεν  

Βασιλεὺς τῶν ὅλων καὶ Κύριος 

 ἦλθε τὸν Ἀδὰμ ἀναπλάσασθαι  

Ερουρέμ -Ερουρέμ – 

Έρου -έρου έρου ρεεμ,  

Χαίρε Άχραντε! 

 

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,  

τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε. 

Δέξαι Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου, 

 Βασιλέα πάντω και Κυριον. 

Ερουρέμ -Ερουρέμ – 

Έρου -έρου έρου ρεεμ, 

 Χαίρε Άχραντε! 

 

Εξ ανατολών Μάγοι έρχονται,  

δώρα προσκομίζοντες άξια. 

- Σήμερον η κτίσις αγάλλεται 

 και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται. 

Ερουρέμ -Ερουρέμ – 

Έρου -έρου έρου ρεεμ,  

Χαίρε Άχραντε! 

 

 
 

  (Χαιρόπουλος Παύλος) 

                   
Κάλαντα Χριστουγέννων    ( Ποντιακά ) 

   

Χριστός γεννέθεν, χαρά σον κόσμον 

χα, καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα, 

Χα, καλόν παιδίν οψέ ’γεννέθεν, 

οψέ ’γεννέθεν, ουρανοστάθεν. 

 

Τον εγέννεσεν η Παναγΐα, 

Τον ενέστεσεν αεί Παρθένος. 

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι 

και κατήβεν σο σταυροδρόμι. 

 

Έρπαξαν Ατόν’ οι χίλ’ Εβραίοι, 

χίλ’ Εβραίοι και μυρ’ Εβραίοι. 

Ασ’ ακρέντικα κι άσ’ ην καρδίαν 

αίμαν έσταξεν, χολή ’κ’ εφάνθεν. 

Ούμπαν έσταξεν και μύρος έτον, 

μύρος έτον και μυρωδία. 

 

Εμυρίστεν άτο ο κόσμον όλεν, 

για μυρίστ’ άτό και σύ αφέντα, 

Συ αφέντα καλέ μ’ αφέντα. 

 

Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρε 

και θυμίζ’νε τον νοικοκύρην, 

νοικοκύρην και βασιλέαν. 

 

Δέβα σο ταρέζ κι ελά σην πόρταν, 

δός μας ούβας και λεφτοκάρε. 

Κι αν ανοίεις μας, χαρά σην 

πόρτα'ς, 

χαρά σην πόρτα'ς. 
 

                                                          


