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Ο Σύλλογος Αξιοποιήσεως Περιοχής Χρυσοστόμου, εύχεται ολόψυχα 

στα μέλη του, στους συντοπίτες μας, και σε όλη την Ικαρία, Καλή 

Χρονιά με υγεία και ευόδωση των προσωπικών μας στόχων! 

Έρευνα – συγγραφή – εκτύπωση: Νίκος Κουντούπης (τυχόντα λάθη βαραίνουν τον ίδιο) 

 

 

 

1 

 

 

Άγιος Βασίλης έρχεται 
Και δε μας καταδέχεται  

Από ② από τον Κάβο Πάπα 

Και έχει εις την πλάτη του 

Μια μα②γιαρή φυλάκα 

 

8 Χόρεψε τον Καριώτικο 

Με του② βιολιού τον ήχο 

Κι έκατσε να ξεκουραστεί 

απά②νω σε ένα τοίχο 

 

 

2 

 

Άγιος Βασίλης έρχεται  

από② το Μαγγανίτη 

όπου τον εκεράσανε 

ένα② μακρύ φοινίκι 

 

9 Πολλά ‘παμε ② 

Και δε μας έκεράσατε 

Κι ακό②μα θα σας πούμε 

Φέρτε μας② κρασί να πιούμε 

 

 

3 

 

 

Επέρασε από τον κουντουμά 
Και τον κέρασαν λουκούμια 

Και πάει② στο Μαυρικάτο 

Και γλυστρά② και μπλάζει κάτω 

 

10 Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε  

πέτρα② να μη ραΐσει 

κι ο νοικοκύρης κι η Κερά 

Χρόνια ② πολλά να ζήσει 

 

 

4 

 

 

Φτάνει στο Καραβόσταμο που λάμπει 
σαν  
ροδόσταμο 

Τον  κέ② ρασαν μανίτη 

Και κρασί ② από το Ξυλοσύρτι 

 

11 Να ζήσει χρόνους εκατό 

Και να② τους ξεπεράσει 

Κι από τα εκατό και μπρος  

Να ζήσει② να γεράσει 

 

 

5 

 

 

Σιφούνισε η κυρά Μαριώ 
Απ΄το όμορφο το Μηλιωπό 

Και είς② το Μονοκάμπι 

έφαγε② βολβούς στην άρμη 

 

12 Κατέβηκε μια πέρδικα 
Πώς περπατεί λεβέντικα (στον ποταμό 
την έβρηκα) 

Να βρέ②ξει τα φτερά της 

Τα ολόχρυσα μαλλιά της (μες στα 
γαλανά νερά ντης) 

6 Απ΄την Οξέ που πέρασε 

Είχα②νε χοιροσφάι  

κι έκατσε② κι εκεί να φάει 

13 Και βρέχει τον αφέντη μας  
______ τον λεβέντη μας 

Τον πό②λυχρονεμένο 

Και στον κό②σμο ξακουσμένο 

7 κι από ένα ξεροτήγανο  

αρπά② από κάθε σπίτι 

 στα Χάρτια, στο Χρυσόστομο  

Λιβάδι② Ξυλοσύρτη 

14 την πόρτα ήβραμ’ ανοιχτή 
θαρρώ πώς έχει και πηχτή 

φοι②νίκια λουκουμάδες 

και κρασί② με τους κουβάδες 
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15 

 

 

Αλλά πολλά σας είπαμε 

Κι ακό②μα θα σας πούμε 

Βάτλε μας② κρασί να πιούμε 

22 Τη σκάλα ηνεβήκαμε 
Την πόρτα την εβρήκαμε 

Στου φί②λου μας το ράφι 

Ήρθαμ’ ού②λο το σινάφι 

 

 

16 

 

Εσένα αφέντη πρέπει σου 

καρέ②κλα κορδονένια 

για να ακουμπάς την πλάτη σου 

τη μαργα②ριταρένια 

23 Ας τον καλησπερήσουμε 
Κι έπειτα ας αρχίσουμε 

επαί②νους να σας πούμε 

βάλτε μας② κρασί να πιούμε 

 

 

17 

 

 

Και πάλι ξαναπρέπει σου  

καρά②βια να αρματώσεις 

και τα σχοινιά των καραβιών 

να τα ② μαλαματώσεις 

24 Εμείς κρασί δεν πίνουμε  
Μόνο που δεν αφήνουμε 

σταλιά② μες στο ποτήρι 

για του φί②λου το χατήρι 

 

 

18 

 

 

Η πλώρη να ναι μάλαμα 

Η πρύ②μνη να ναι ασήμι 

Καταμεσής του καραβιού 

Να ναι② ο άη Βασίλης 

25 Κάνω λοιπόν καλή αρχή 
Του Άη Βασσίλη την ευχή 

Να ‘ ναι② παντά μαζί σας 

Ως το τέ②λος της ζωής σας 

 

 

19 

 

 

Και πάλι ξαναπρέπει σου 

Στ’ αλό②γο να καθίσεις  

Για να περνάς τον ποτταμό 

Τη Γη② να μην αγγίζεις 

Με το ένα χέρι να μετράς 

Με τ ά②λλο να δανείζεις 

Και πάλι ξαναπρέπει σου 

26 Μην τύχει και σχολιάσετε 
Και δεν μας έκεράσατε 

Η ‘ω②ρα πλησιάζει 

Κι άλλος φί②λος μας φωνάζει 

20 Έχεις γυναίκα όμορφη 

πρέπει② να τη χρυσώσεις 

την κόρη και το γιόκα σου 

να τους ② εκαμαρώσεις 

27 Χλωρό ραβδί, ξερό ραβδί 
Ποτέ στη πόρτα σου μη βγεί 

Χλωρά② βλαστάρια πέτα 

ροδοκό②κκινη βιολέτα  

21 Έχεις και γιό στα γράμματα 

Και γιό② εις το ψαλτήρι 

Να τον αξιώσει ο Θεός  

Να βά②λει πετραχείλι 

28 Κι απάνω στα κλωνάρια της 
Και στα περικλωνάρια της 

Πέρδικες② κελαηδούσαν 

Δεν ήσαν μόνο πέρδικες 
Γαρυφαλλιές λεβάντικες 

ήσαν② κι αηδονάκια  

μαύρα μου② γλυκά ματάκια 
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29 Εμείς εδώ δεν ήρθαμε 

Να φά②με και να πιούμε 

Μόνο σας αγαπούσαμε 
Κι ήρθαμε να τα πούμε 

Βάρτε μας② κρασί να πιούμε 

36 Κι ο δρόμος ρόδα γέμιζε 

Απ’ την ② περπατησιά σου 

30 Κι αφού εδώ δεν ήρθατε  

Να φά②τε και να πιείτε 

Τα πιάτα πώς αδειάσανε  

Μπορέι②τε να μου πέιτε; 

37 Πολλά ‘παμε και της κεράς 

Ας πού②με και της κόρης 

Έχεις και κόρην όμορφη 

Δεν έ②χει ιστορία 

Μηδέ στη πόλη βρίσκεται 

Μηδέ② στη Βενετία 

31 Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε  

Τα ρά②φια ειν’ ασημένια 

Του χρόνου σαν και σήμερα 

Να ‘ναι② μαλαματένια 

38 Μεσα στο γάλα λούζεται 

και παί②ρνει την ασπρίλα 
και μες στα τριαντάφυλλα 

την ρο②δοκοκκινίλα 

32 Κι αν έχεις κόρη όμορφη 

βάλτην② μες στο ζεμπίλι 
και κρέμασέ την άψηλά  

να μην② τη φαν’ οι ψύλλοι 

39 Γραμματικός τη γύρευε 

γραμμα②τικός τη θέλει 
μ’αν είναι και γραμματικός 

πολλά② προικιά γυρεύει 
 

33 Πολλά ‘παμέ αφέντες μας 

Δεν εί②πα πένια στην κερά σας 

40 Γυρεύει κάμπους άθερους 

Και κά②μπους θερισμένους 
Γυρεύει και τη θάλασσα  

Με ό②λα τα βαπόρια 
Γυρεύει και τον κύρ’ βοριά 

Να τα② καλαρμενίζει 

34 Κερά ψηλά κυρά λιγνή 

Κυρά② γαϊταννοφρύδα 
Που’χεις τον ήλιο πρόσωπο 

Και το ②φεγγάρι στήθος 
Και του κοράκου το φτερό  

Το χεις② καμπανοφρύδι 

41  

35 Όταν σειστείς και λυγιστείς 

Και πας② στην εκκκλησιά σου 
Εσύ είσαι το ψηλό δεντρί 

Κι άλλες② τα κλωνιά σου 

42  

 

 


