
Κάλαντα Ικαρίας - Αη Βασίλης 

(Αρέθουσα - Καραβόσταμο) 
 

 

Είδα την πόρτα σου ανοιχτή θαρρώ πως έχει και πηχτή 

Μέλι, Μέλι και λουκουμάδες και κρασί με τους κουβάδες 

 

Βαίτσα φέρε κάστανα φέρε και πορτοκαλιά 

Φέρε και το γλυκό κρασί να πιούν τα παλικαριά 

 

Χλωρό κλαδί ξερό κλαδί στην πόρτα σου να μπει να βγει 

Χλωρά βλαστάρια πέτα, ροδοκο-ροδοκόκκινη βιολέτα 

 

Κι απάνω στα βλαστάρια της αρχοντικά ειν τα μάτια της 

Πέρδικες κελαηδούσαν, ο μα δε - ο μα δε μας ομιλούσαν 

 

Δεν ήσαν μόνο πέρδικες τριανταφυλλιές λεβέντικες 

Ησαν και τριγωνάκια, μαύρα μου μαύρα μου γλυκά ματάκια 

 

Κατέβηκε μια πέρδικα πως περπατεί λεβέντικα 

Να βρέξει το φερτό της,  μες το δρο-μες το δροσερό νερό της 

 

 

 

 

 



Και βρέχει τον αφέντη μας, τον (όνομα) τον λεβέντη μας 

τον πολυχρονεμένο και στον κόσμο ξακουσμένο 

 

Και βρέχει την αφέντισσα την (όνομα) την λεβέντισσα 

την πολυχρονεμένη και στον κόσμο ξακουσμένη 

 

Εσένα αφέντη πρέπει σου, στραβά βαλέ το φέσι σου 

Καρε- καρέκλα καρυδένια για ν’ ακουμπάς την μέση σου, 

την μα - την μαργαριταρένια,  ο την μα - ο την μαργαριταρένια 

 

Και παλι ξανά πρέπει σου στραβά βαλέ το φέσι σου 

Καρα- καράβι να αρματώσεις και τα σκοινια και τα αργουρα, 

να τα να τα μαλαματώσεις, ο να τα-ο να τα μαλαματώσεις 

 

Στην πλώρη βάλε μάλαμα, στην πρυ στην πρύμη βάλε ασήμι 

Καταμεσής του καραβιού, τον α τον αγιο Βασίλη, ο τον α-ο τον αγιο 

Βασίλη 

 

Κυρά ψηλή κυρά λιγνή,  κυρά - κυρά καμπανοφρύδα 

Που χεις τον ήλιο πρόσωπο και το και το φεγγάρι στήθος 

Της αηδόνας το φερτό, το χεις- το χεις καμπανοφρύδα, ο το χεις ο το 

χεις καμπανοφρύδα 

 

Όταν πλυθείς και αστόλιστης και πας και πας στην εκκλησιά σου 

Εσυ ‘σαι  τ’ αψηλό δεντρί,  κι άλλες τα κλωνιά σου ο κι α- ο κι άλλες τα 

κλωνιά σου 

 

 



Έχετε γιους στα γράμματα και γιους και γιους εις το ψαλτήρι 

Να τους αξιώσει ο θεος, να βα -να βάλουν πετραχήλι ο να βα - ο να 

βάλουν πετραχήλι 

 

Η ωρα ήταν 12 και μες τα χαρακώματα, ε φα ε φάνηκε ένας νέος 

όμορφος, όμορφος και ρωμαλέος 

Για Ιταλό τον πέρασα, χειροβομβίδα έπιασα, δια-δια να του την ρίξω και 

νεκρό και νεκρό να τον αφήσω 

 

Μα Ιταλός δεν ήτανε, τι ήτανε τι ήτανε 

Ήταν, ήταν ο αη Βασίλης ολο μα-ολο μαλαμα κι ασήμι 

 

Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρταμε στα τέσσερα καντούνια, 

του χρόνου σα θα ερτουμε να χει μωρό στην κουνια στην κούνια 

 

Σ΄αυτο το σπιτι που ρθαμε 

Πετρα να μη ραΐσει κι ο νοικοκύρης κι η κυρα χρόνια πολλά να ζήσει 
 

 

 

 

 


