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Κάλαντα των Υώτων (περιοχής Οινόης)

Ιορδϊνη ρεύςε τα νϊματα,

Από τησ ερόμου ο Πρόδρομοσ
όλθε

να

βαπτύςει

τον

Κύριον.

ιν’

αναςκιρτόςει

τα

ύδατα.

Βϋβαιον Βαςιλϋα εβϊπτιςε,

Κεφαλϊσ δρακόντων ςυνϋθλαςε

Τιόν και Θεόν ομολόγηςε.

των κακοφρονούντων ο Κύριοσ.

Γηγενεύσ, ςκιρτϊτε και χαύρεςθε,

Λϋγουςιν οι Άγγελοι ςόμερον,

τϊξεισ των Αγγϋλων, ευφραύνεςθε.

ο Φριςτόσ τον κόςμον εφώτιςεν.

Δόξα εν υψύςτοισ εκραύγαζον,

Μϋγα και φρικτόν το μυςτόριον,

Κύριον και Θεόν ομολόγηςαν.

δούλοσ τον Δεςπότη εβϊπτιςε.
Νουσ ο Ιωϊννησ ο Πρόδρομοσ

Έλεγεν ο κόςμοσ τον κύριον
να

αναγεννόςει

τον

ϊνθρωπον.

Ζότηςον και ςώςον το πρόβατον,

μϋγασ,

να

βαπτύςει

τον

Κύριον.

Ξϋνοσ ο προφότησ ο Πρόδρομοσ,
μϋγασ, να βαπτύςει τον Κύριον.

το απολωλόσ, ω Θεϊνθρωπε.
Όλον τον Αδϊμ ανεκϊλεςε
Ήλθε, κηρυττόμενον ϋβλεπε,
απορών

εφϊνει

ο

Πρόδρομοσ.

Θεσ μοι την παλϊμην ςου, Πρόδρομε,
βϊπτιςον ευθύσ τον Δεςπότην ςου.

ο των όλων κτύςτησ και Κύριοσ.
Παναγύα, Δϋςποινα του παντόσ,
ςώςον τουσ εισ ε προςκυνούντασ
νυν.

Υωσ γαρ τοισ ςκότει επϋλαμψε,
Ρεύθρα Ιορδϊνη, αγϊλλεςθε,

όταν

την

Φαύροντεσ και χεύρασ προςϊγοντεσ

πορεύαν

ϊλλωσ

λαμβϊνετε.

όμερον ο κτύςτησ δεδόξαςται

ο

Φριςτόσ

εβαπτύζετο.

και λαμπρϊν πανόγυριν ϊδοντεσ.

δι’ αυτό το μϋγα μυςτόριον.
Χϊλλοντεσ Φριςτόν τον Θεόν ημών,
Σρεισ γαρ υποςτϊςεισ εγνώκαμεν,

δϋξαςθε

λουτόρα

βαπτύςματοσ.

Πατρόσ και Τιού και του Πνεύματοσ.

Ο Θεόσ των όλων και Κύριοσ

Τπό Αρχαγγϋλων υμνούμενον,

δώη ςασ υγεύαν και χαύρετε.

υπό εραφεύμ δοξαζόμενον.
Από το βιβλίο του Στάθη Ευςταθιάδη «Τα
Τραγούδια του Ποντιακού λαού»

Σα Υώτα ό Θεοφϊνεια όταν και εύναι μια από τισ πιο λαμπρϋσ γιορτϋσ
τησ χριςτιανοςύνησ. Η λϋξη Θεοφϊνεια ςημαύνει αποκϊλυψη του Θεού
και αναφϋρεται ςτη φανϋρωςη τησ Αγύασ Σριϊδασ που ϋγινε κατϊ τη
βϊπτιςη του Φριςτού. Σο τριόμερο των Υώτων ξεκινϊ από την παραμονό
των Θεοφανεύων και τελειώνει ςτη γιορτό του Αγύου Ιωϊννη του
Προδρόμου.

«ΟΙ ΑΚΡΙΣΕ»
Μια προςπϊθεια του υλλόγου να διευρύνει τουσ ορύζοντεσ και να επεκταθεύ και ςε
ϊλλεσ μορφϋσ ενημϋρωςησ του Ποντιακού Ελληνιςμού , να ενημερώςει να διαδώςει και
να προςτατεύςει με αυτόν τον τρόπο την παρϊδοςη τα όθη και τα ϋθιμα του Πόντου.
Με γνώμονα πϊντα την ειλικρύνεια και το ςεβαςμό ςασ , θϋλουμε να βοηθόςετε ς΄
αυτόν την προςπϊθεια μασ με αναφορϋσ ςασ με διευκρινόςεισ και παρατηρόςεισ ςε
τυχόν λϊθη των κειμϋνων μασ .
Σο e mail που μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςε εμϊσ εύναι το akritesserron@yahoo.gr

