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Ολα τα Κάλαντα, στοίχοι και μουσική. 

Parole e musica di Kalanda popolari.  

 

Kalanda di Natale. Kαλάντa Χριστουγέννων 

Καλήν εσπέραν άρχοντες, 
αν είναι ορισμός σας, 

Χριστού τη Θεία γέννηση, 

να πω στ' αρχοντικό σας. 

Χριστός γεννάται σήμερον, 
εν Βηθλεέμ τη πόλει, 

οι ουρανοί αγάλλονται, 

χαίρει η φύσις όλη. 

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, 
εν φάτνη των αλόγων, 

ο βασιλεύς των ουρανών, 
και ποιητής των όλων. 

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι, 

το Δόξα εν υψίστοις, 
και τούτο άξιον εστί, 

η των ποιμένων πίστις. 

Εκ της Περσίας έρχονται, 

τρεις μάγοι με τα δώρα, 
άστρο λαμπρό τους οδηγεί, 

χωρίς να λείψει ώρα. 

Φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ, 
με πόθο ερωτούσι, 

πού εγεννήθη ο Χριστός, 

να πάν να τον ευρούσι.  

Ascoltare. Ακούστε τα κάλαντα των Χριστουγένων: 

http://www.youtube.com/watch?v=WzGfzlUZ2XQ  

 

http://www.youtube.com/watch?v=WzGfzlUZ2XQ
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Kalanda di Capodanno. Τα Καλαντα της πρωτοχρονιας : 

 

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά 

ψηλή μου δεντρολιβανιά 
κι αρχή καλός μας χρόνος 
εκκλησιά με τ' άγιο θρόνος. 

Αρχή που βγήκε ο Χριστός 
άγιος και Πνευματικός, 
στη γη να περπατήσει 

και να μας καλοκαρδίσει. 

Αγιος Βασίλης έρχεται, 
και δεν μας καταδέχεται, 

από την Καισαρεία, 

συ' σαι αρχόντισσα κυρία. 

Βαστά εικόνα και χαρτί 
ζαχαροκάρνο, ζυμωτή 

χαρτί και καλαμάρι 
δες και με-δες και με το παλικάρι. 
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Το καλαμάρι έγραφε, 

τη μοίρα του την έλεγε 
και το χαρτί-και το χαρτί ομίλει 
Άγιε μου-άγιε μου καλέ Βασίλη. 

Και νέον έτος αριθμεί 

την του Χριστού περιτομή 
και η μνήμη του Αγίου 
Ιεράρχου Βασιλείου. 

Του χρόνου μας αρχή καλή 
και ο Χριστός μας προσκαλεί 

την κακία ν' αρνηθούμε 

μ' αρετές να στολιστούμε. 

Να ζούμε βίον τέλειον 
κατά το ευαγγέλιον 
με αγάπη με ειρήνη 

και με τη δικαιοσύνη. 

Χρόνια πολλά και ευτυχή 
με καθαρά κι αγνή ψυχή 

με χαρά και με υγεία 
και με θεία ευλογία. 

 

Ascoltare. Ακούστε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς: 

http://www.youtube.com/watch?v=VYBvOTNAH5M  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VYBvOTNAH5M
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Kalanda di Epifania. Τα κάλαντα των Θεοφανείων 

 

Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί 

Και χαρές μεγάλες κι αγιασμοί. 

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό 

κάθετ' η κυρά μας η Παναγιά. 

Καλημέρα! 

Καλησπέρα! 

Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά! 

Όργανo βαστάει, κερί κρατεί 

και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί. 

Άϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή 

βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί. 

Ν' ανεβώ επάνω στους ουρανούς 

να μαζέψω ρόδα και λίβανούς 

Καλημέρα! 

Καλησπέρα! 

Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά! 

 

Ascoltare. Ακούστε τα κάλαντα Θεοφανείων 

http://www.youtube.com/watch?v=zTYmKDjV2QA  

 

 

Ascoltare anche Kalanda regionali da Corfù 

Ακούστε και τα τοπικά κάλαντα απο την Κέρκυρα 

http://www.youtube.com/watch?v=85tOEUHC63Q  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zTYmKDjV2QA
http://www.youtube.com/watch?v=85tOEUHC63Q
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Παει ο παλιός ο χρόνος 

Ενα κλασσικό ελληνικό τραγούδι της Πρωτοχρονιάς 

Una vecchia canzone greca per il Capodanno 

 

 

Πάει ο παλιός ο χρόνος 

ας γιορτάσουμε παιδιά 

και του χωρισμού ο πόνος 

ας κοιμάται στην καρδιά. 

 

Καλή χρονιά, χρονιά πολλά 

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά. 

 

Γέρε χρόνε φύγε τώρα 

πάει η δική σου η σειρά. 

Ήρθε ο νέος με τα δώρα, 

με τραγούδια με χαρά. 

 

Μα κι αν φεύγεις μακριά μας 

στην καρδιά μας πάντα ζει 

κάθε λύπη και χαρά μας 

που περάσαμε μαζί. 

 

Ascoltare. Ακούστε το τραγούδι. 

http://www.youtube.com/watch?v=Aje167iG3NY 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Aje167iG3NY

