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∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΓΛΩΣΣΑΣ             
 

  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ                
 
 

1.  Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ
1 

    
  
 Κίνησι η Γιρακίνα   
 για νιρό κρυγιό να φέρει,   
 σιουµ ντουµ ντούµ ρουµ ντουµ ντουµ2   
 τα βραχιόλια της βρουντούν.   
    
 Κι έπισι µες στου πηγάδι   
 κι έβγαλι φωνή µεγάλη,   
 σιουµ ντουµ ντούµ ρουµ ντουµ ντουµ   
 τα βραχιόλια της βρουντούν.   
    
 Κι έτριξαν µικροί µεγάλοι   
 κι έτριξα κι γω καηµένους   
 σιουµ ντουµ ντούµ ρουµ ντουµ ντουµ   
 τα βραχιόλια της βρουντούν.   
    
 Σώπα σώπα, Γιρακίνα,   
 γω θα έρτου να σι βγάλου,   
 σιουµ ντουµ ντούµ ρουµ ντουµ ντουµ   
 τα βραχιόλια της βρουντούν.   
    
 Γω θα έρτου να σι βγάλου,   
 και γυναίκα να σι πάρου,   
 σιουµ ντουµ ντούµ ρουµ ντουµ ντουµ   
 τα βραχιόλια της βρουντούν.   

 
 

                                                           
1 Το περιστατικό συνέβη στις 6 Αυγούστου του 1870. Πρωταγωνιστές ήταν η δε-     
   καεξάχρονη Γερακίνα Ροκάνη και ο Τριαντάφυλλος Γκοστίνος, που παρά την        
   προσπάθειά του δεν πρόλαβε να σώσει την αγαπηµένη του. (∆ήµος Νιγρίτας). 
2  Οι στίχοι και η επωδός τραγουδιούνται µε διάφορες παραλλαγές. ∆ες Ν.Π. γ΄ 1.0. 
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2.  Ο ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
3 

    
Από τα  “40 τραγούδια της πόλης των Σερρών’’ του Γιώργου Αγγειοπλάστη,  

Σέρρες 1994, µε προσαρµογή στην ορθογραφία του βιβλίου. 
 
                  1                     2 
 Κάτω στην Ανατολή  Θύµουσι κι ου Μαυρουδής 
 Μαυρουδής πουλεί κρασί.  τ’ς έβρισι την πίστη τους. 
 Όλ(οι) οι Τούρκοι του ’πιναν  Πιάστι τουν τουν κιαρατά 
 µα παρά δεν έδουναν.4  ρίξτι τουν µε στη φουτιά. 
                 3                    4 
 Έτριξαν τουν άρπαξαν  Γένου Τούρκους, Μαυρουδή, 
 κίντσαν κι τουν πάιναν.  να χαρείς τα νιάτα σου.5 
 Κει που τουν ιτοίµαζαν  Σταθείτι, µπρε σκυλότουρκοι, 
 όλνοι τουν ανέγκαζαν.  ως να έρτ(ει) η µάνα µου. 
                5                    6 
 Να κι µάνα τ’ έρχιτι  Τι µι λες, µπρε µάνα µου, 
 κλαίουντας θρηνίζουντας.  τι µι λες κι συ να γέν(ει); 
 Κλαίουντας θρηνίζουντας  Θέλεις Τούρκους να γραφτώ 
 τα µαλλιά τραβίζουντας.  ή µε στη φουτιά να µπω; 
                7                   8 
 Κάλλιου Τούρκους να γραφτείς  Να κι αγάπη πο ’ρχιτι 
 πέρι στη φουτιά να µπεις.  κλαίουντας θρηνίζουντας. 
 Σταθείτι, µπρε σκυλότουρκοι,  Κλαίουντας θρηνίζουντας 
 ως να έρτ(ει) κι αγάπη µου.  τα µαλλιά τραβίζουντας. 
               9                 10 
 Τι µι λες, αγάπη µου,  Κάλλιο στη φουτιά να µπεις 
 τι µι λες κι συ να γέν(ει);  πέρι Τούρκους να γραφτείς. 
 Θέλεις Τούρκους να γραφτώ  Κι αγκαλιάζουντι κι οι δυο 
 ή µε στη φουτιά να µπω;  ρίχνουντι µε στη φουτιά. 

                        11   
                                                 Σα λαµπάδις έκιγαν   

σα θυµνιάµα µύριζαν.   
Πιριστέρια έγιναν   
στα Ουράνια πέταξαν.   

                                                           
3    Για την ταυτότητα του Μαυρουδή και για άλλες καταγραφές του τραγουδιού, δες 
     εισήγηση Κωνσταντίνου Σιαµάκη στο επιστηµονικό συµπόσιο «Η Νιγρίτα - Η     
     Βισαλτία διά µέσου των αιώνων», (Ν.Β. ΠΗΓΕΣ 6).  
4    Ο Γιώργος Σταµατιάδης, τραγουδιστής δηµ. τραγ. της Νιγρίτας, τραγούδησε το 
     δίστιχο,  το ’πιναν οι χριστιανοί  κι του καλουπλήρουναν.  ∆ες Ν.Π. γ΄ 287.0. 
5    Ο ίδιος τραγουδιστής τραγούδησε, να κερδίσεις την τουρκιά κι όλη την αρβανιτιά. 
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3.  Ο ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ
6 

Τραγούδησε ο Γιώργος Σταµατιάδης  
  
 Κίνισι κι ου Τζιουτζιά µας7 
 στ’ Αµούρµπιγκ για να πάει 
 µι του γέρου του Ντραµπάζη 
 να νυφουδιαλέξ(ει). 
  
 Σαν τουν είδαν Μουρµπικιώτσις 
 πάισαν κι άλλαξαν, 
 πράσινα φουστάνια βάζουν 
 κι άλικις πουδιές. 
  
 Σαν τις είδι κι ου Τζιουτζιά µας 
 πιάσκι στου χουρό. 
 Σαν τουν είδαν Μουρµπικιώτσις 
 πάισαν ξιάλλαξαν. 
  
 ∆εν τουν παίρνου γω µπρε µάνα 
 φτον του Νιγριτνό, 
 φτος πουδάρ(ι) δεν ξέρ(ει) να ρίξει 
 κι όλου νταϊαντά. 
  
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
6    Το περιστατικό πρωτοτραγουδήθηκε, κατά την παράδοση, από τον αδερφό του  
     Τζιουτζιά, τον Χρήστο, που ήταν µεγάλος παραγιλαστάς. 
7    Ο στίχος λέγεται αλλιώς, κίντσι κίντσι κι ου Τζιουτζιά/Τζιουτζιάς µας. ∆ες και      
     Ν.Π. γ΄ 484.0. 
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4.  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΡΑΓΚΟΥ∆Ι
8 

Τραγούδησε ο Γιώργος Σταµατιάδης 
 

1. Αντώνης του Ραγκούδι µπαρντάκια διάλιγι   
 κι Αυγινιώ του Κουκουσιούρα, Αυγινιώ µ’, κρουµµύδια σκάλιζι.   
    

2. Αυγινιώ µ’, σι λέου σήκου π’ τιαυτόν του µαχαλά   
 κι έλα µε στους µπαξέδις, Αυγινιώ µ’, που είνι Θιού χαρά.   
    

3. ∆ε θέλου να δουλεύεις να βασανίζεσαι,   
 µον θέλ’ να τρως να πίνεις, Αυγινιώ µ’, κι να στολίζεσαι.   
    

4. Εσύ στο παραθύρι κι εγώ στουν καφινέ,   
 ρίξε µου µια δικάρα, Αυγινιώ µ’, να πιω έναν καφέ.   
    

5. Παπούτσια µιντσισιόλις κι κείνα βιρισέ,    
 δεν µι τα ’δουσι ο Τσιρίζης, Αυγινιώ µ’, γι’ αυτό δεν ήρτα ψες.   
    

6. Ο ήλιος βασιλεύει στα παραθύρια σου9   
 και συ διαβόλου κόρη, Αυγινιώ µ’, βάφεις τα φρύδια σου.   
    

7. Αυγινιώ του Κουκουσιούρα κι τ’ς Ράγκινας ου γιος   
 βάλθηκαν για να παρθούνε, Αυγινιώ µ’, να τ’ς χέσου του γουνιό τ’ς.   
    
    

 

                                                           
8   Ο Αντώνης ήταν γιος του Γιαννακού Ράγκου, ήταν του Ραγκούδ(ι).   
     Πρέπει να έζησε στα τέλη του 19ου αιώνα, αφού ο εγγονός του Αντώνης               

  Ράγκος, µε σηµερινό επώνυµο Φωτίου, γεννήθηκε το 1930. 
9   Τα δίστιχα 6 και 7 είναι προσθήκες στο αρχικό τραγούδι. Το 6 είναι από               
     στίχους των ηµερολογίων και το 7 το τραγουδούσαν όταν ήταν µεθυσµένοι.  
     ∆ες και Ν.Π.γ΄ 2.0. 
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5.  Η ΓΙΡΑΚΟΥ

10 
Τραγούδησε ο Νίκος Ασπουγαλής 

  
 Παρασκιβή ξηµέρουµα κουντά στου µισηµέρι11   
 κίνησι κι Γιράκου µας άµµου να πάει να φέρει.12   
 Ρουτάει µια, ρουτάει δυο, καµία δεν πηγαίνει,   
 ρουτάει κι την Τσιακίρου µας, τ’ αγγειά θέλει να πλένει.13   
 Σύρι, Γιράκου, µουναχή κι γω θα σι κοιτάζου.   
 Κίνησι κι Γιράκου µας άµµου να πάει να φέρει.   
 Χτυπάει µια, χτυπάει δυο, πέφτει κι την πλακώνει.   
 Ψιλή φουνίτσα έβγαλι σα νάταν χιλιδόνι.   
 Ισείς πουλιά πιτούµινα πιτάτι στουν αγέρα    
 δώστι/(σύρτι) τα χιριτίµατα ’τ’ς Γιράκους τουν πατέρα.   
    

   
    
  

 
 

6.  ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 
Τραγούδησε ο Γιώργος Σταµατιάδης. 

  
 Μήλο µου κόκκινο14 ρόιδο βαµµένο, 
 γιατί µι µάρανις τουν πικραµένου. 
 Πααίνου κι έρχουµι µα δε σι βρίσκου, 
 βρίσκου την πόρτα σου µανταλουµένη. 
  
                               Τα παραθύρια σου φιγγουβουλούσαν 
 ρουτώ του πάπλουµα πού πάει κυρά σου. 
 Κυρά µ’ δεν είνι δω πάισι στη βρύση 

 πάισι να πιει νιρό κι να γιουµίσει. 
   
 
  
 
 
 

                                                           
10   Το περιστατικό συνέβη το 1919 και αναφέρεται στη Γιράκου Γκαδρή.  
11   Ο στίχος λέγεται αλλιώς, κουντά στου µεσηµέρι. 
12   Στην Τερπνή ο στίχος λέγεται αλλιώς, χώµα να πάει να φέρει. 
13   Η Τσιακίρου ήταν γυναίκα του Χρήστου Σκαµαγκά. ∆ες Ν.Π. γ΄ 483.0. 
14   Παλιότερα ο στίχος λεγόταν Μπλούδι µου κόκκινου ... ∆ες Ν.Π. γ΄ 3.0. 
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7.  Ο ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ

15 
Τραγούδησε ο Γιώργος Σταµατιάδης 

 
    
                1                   2 
 Ήταν Μαΐου πρώτη16  Γκιώρκα µου ξακουσµένε 
 νύχτα ώρα εφτά,  σ’ όλον το ντουνιά, 
 σκοτώσανε το Γκιώργκα  που σ’ έτριµαν οι Τούρκοι 
 του ρίξανε θηλιά.  κι όλ(η) η Αρβανιτιά. 
    
               3                  4 
 ∆εν έβγαζες ρουβέλι  Μάνα µ’, δεν ήταν ένας, 
 να τους εσκότωνες,  µάνα µ’, δεν ήταν δυο, 
 δεν έβγαζες µαχαίρι  µον ήταν τρεις και πέντε 
 να τους µαχαίρωνες.  και όλο το χωριό. 
    
                                                           5   
                                          Μάνα µ’, δεν ήταν ξένοι  
                                          ούτε και µακρινοί,   
                                          µον ήτανε οι φίλοι µου  
                                          και όλνοι οι ντραγατοί.17 
  

                                                           
15   Ο Γκιώργκας, ο Γεώργιος Χαχόλας, και η γυναίκα του Αγγιλικώ ήταν Νιγριτινοί. 
      Το περιστατικό συνέβη το 1898. 
16   Άλλοι τραγουδιστές στην πρώτη στροφή τραγουδούν, 

 Του χίλια ουχτακόσια     
 ιννινήκουντα ουχτώ   
 σκοτώσανε το Γκιώργκα   
 στη µέση στου χουριό.   

17   Σε µια 6η στροφή κατονοµάζονται οι πιθανοί δράστες, οι τραγουδιστές όµως      
      την αποφεύγουν.  ∆ες και Ν.Π. γ΄ 361.0. 
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8.  Ο ΝΙΚΟΛΑΣ

18         
Τραγούδησε ο Γιώργος Σταµατιάδης 

 
 Αυτό του καλουκαίρι µαύρου του πέρασα   
 δεν είδα του Νικόλα, τουν αραθύµησα   
 Έµαθα, Μαριγώ µου, θα αφήκς του µαχαλά,   
 θα πας µες στα σπιτάλια να εύρεις γιατρειά   
 Ας πάου, βρε Νικόλα, ας πάου να γιατριφτώ,   
 σι δικαπέντι µέρις βρε Νικόλα, θα έρτου να σι βρω.19   
 Πέρασαν δικαπέντι πέρασαν κουσιδυό,   
 κακό χαµπέρι ήρτι στου Νικόλα, πέθανι Μαριγώ.   
 Μην κλαις, βρε Νικουλάκη, µην κλαις µη δέρνισι,   
 παλικαράκι είσι, Νικουλάκη, ξανά παντρεύισι.   
    

 
  

 
                                                  9.  Η ∆ΡΟΣΙΑ

20 
Τραγούδησε ο Γιώργος Σταµατιάδης 

  
                   1                    2 
 Όλα τα χιόνια λιώσανε,  Στέργιους αρραβουνιάζιτι 
 όλα ανιλούν κι τρέχουν,  κι παίρνει την Κουτσιώτσα. 
 µον της ∆ρουσιάς µας ου καηµός  Σαν το ’µαθι κι µάνα της 
 δεν ανιλά, δεν τρέχει.  πουλύ την κακουφάνκι. 
    
                            3                   4 
 ∆ρουσιά µ’ δεν ξέρ(ει) να σκαλίζ(ει),  Κι τα τουφέκια πο ’πιφταν 
 δεν ξέρ(ει) κι να θιρίζει,  τρία αραδιασµένα. 
 ∆ρουσιά µ’ ξέρ(ει) να πασταλιάζ(ει),   
 ξέρ(ει) κι να ντιγκιάζει.   

 
 
 
 
 

                                                           
18   Ο Νικόλας, ο Νικόλαος Βούζιος, ήταν παλαιστής από τη Νιγρίτα και η γυναίκα  
      του η Μαριγώ νοσηλεύτηκε για φυµατίωση στο σανατόριο του Ασβεστοχωρίου. 
      ∆ες και Ν.Π. γ΄ 13.0. 
19   Ο στίχος λεγόταν αλλιώς,  πάλι θα ξαναρθώ. 
20   Η ∆ροσιά ήταν από τη Νιγρίτα και τελικά παντρεύτηκε τουν Στέργιου.  
      ∆ες Ν.Π. γ΄ 7.0. 
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10.  ΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΙΡΙΣΤΕΡΑ
21 

Τραγούδησε ο Οδυσσέας ∆ιαµαντής 
 
 
                     1                        2 
Μια γαλά- κι αµάν γκέλ(ι) αµάν αµάν,  Στου γιαλό- κι αµάν γκέλ(ι) αµάν αµάν, 
µια γαλάζια πιριστέρα  στου γιαλό γιαλό πιτούσι, 
άιντι, µια γαλάζια πιριστέρα  άιντι, στου γιαλό γιαλό πιτούσι 
πέτασι κι πάει σιαπέρα.  κι του ταίρι της ζητούσι. 
   
                     3                        4 
Κι του ται- κι αµάν γκέλ(ι) αµάν αµάν,  Σας περι- κι αµάν γκέλ(ι) αµάν αµάν, 
κι του ταίρι της ζητούσι,  σας περικαλώ, κοράσια, 
άιντι, κι του ταίρι της ζητούσι  άιντι σας περικαλώ, κοράσια, 
σας περικαλώ, κοράσια.  βάλτι µι µέσα στη µέση. 
   
                    5                        6 
Βάλτι µι- κι αµάν γκέλ(ι) αµάν αµάν,  Να διαλέ- κι αµάν γκέλ(ι) αµαν αµάν,  
βάλτι µι µέσα στη µέση,  να διαλέξου ποια µ’ αρέσει, 
αχ, βάλτι µι µέσα στη µέση  αχ, να διαλέξου ποια µ’ αρέσει, 
να διαλέξου ποια µ’ αρέσει.  την κουντή και τη γιµάτη. 
   
                                                       7   
                                Την κουντή- κι αµάν γκέλ(ι) αµάν αµάν,  
                                την κουντή και τη γιµάτη,  
                                αχ, την κουντή και τη γιµάτη  
                                αυτήν µι γέµισι του µάτι. 
  
 

                                                           
21  ∆ες Ν.Π. γ΄ 4.0 
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11.  Ο ΝΤΙΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

22 
Τραγούδησε ο Οδυσσέας ∆ιαµαντής 

 
                                                            1   
                                      Ποιος είδι απ’ τουν παλιό καιρό  
                                      κι απ’ τα παλιά ζαµάνια.  
   
                             2                   3 
          Του Ντιληγάνν(η) τουν έζιβαν  ΄Οπου είχι λάσπις κι βρουχές 
          µι τ’ άγριου του βουβάλι,  τραβούσι του βουβάλι 
          να κουβαλήσουν µαρµαρόπιτρις  κι όπου είχι πιτρουσκίσµατα 
          να φκιάξουν µαναστήρια.  τραβούσι ∆ιληγιάννης. 
   
                             4                   5 
          Κι µάνα τ’ τουν αγνάντιβι  Για δες τι µάνα έχου γω 
          από ψηλή ραχούλα.  τι σκύλα τι Ουβραί(ι)σσα, 
          Αγάλια αγάλια, Γιάννη µου,  δεν αλυπάτι νιο κουρµί 
          µη σκάσεις του βουβάλι.  δεν αλυπάτι νιάτα. 
   
                                                             6   
                                        Μον αλυπάτι βούβαλουν.  
 
 

 
 

12.  ΠΑΠΑ Μ’ ΑΛΙΞΑΝ∆ΡΑΚΗ
23 

Τραγούδησε ο Οδυσσέας ∆ιαµαντής 
 

 1 2  
 Παπά µ’ Αλιξανδράκη, Παπά µ’ Αλιξανδράκη,  
 βάι αµάν αµάν, δεν το ’κανις καλά,  
 παπά µ’ Αλιξανδράκη, µας φίλησες την κόρη  
 δεν το ’κανις καλά. µέσα στην εκκλησιά  
    
 3 4  
 Καν τ’ άγια δε φουβήθκις Τα δώδεκα ευαγγέλια  
 βάι αµάν αµάν, που ’ναι στην εκκλησιά,  
 καν τ’ άγια δε φουβήθκις, παπά µ’ Αλιξανδράκη,  
 βάι αµάν αµάν. δεν το ’κανις καλά  

 

                                                           
22  ∆ες Ν.Π. γ΄ 384.0 
23  ∆ες Ν.Π. γ΄ 6.0 
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 13.  ΝΕΙΡΕΥΤΙΚΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟΥ  
 Τραγούδησαν: Όλγα Τσίκαλα, Αγγελική Γκόλα.24  
   
   
 1 2 
 Νειρεύτηκα ένα όνειρου ∆ώδεκα µαύρους στο σταύλο µου 
 πικρό φαρµακουµένου όλους εγώ τους τρέφω. 
 η αγάπη µου παντρεύεται «Ποιος είνι άξιος κι αγλήγουρους 
 κι άλλουν άντρα παίρνει. στουν τόπου µ’ να µι πάει;» 
   
 3 4 
 Κανείς δεν πηλογήθηκε «Άµα µι ταγίσεις την ταή 
 κανείς δεν πηλουγιέτι του βράδυ και το τάχυ 
 µον γρίβας ο παλιόγριβας γω είµι άξιος κι αγλήγουρους 
 µο κείνους πηλουγιέτι. στουν τόπου σ’ να σι πάου». 
   
 5 6 
 ∆ίνει κλουτσιά στον µαύρο του «Τίνους είναι µάγια µ’ τα όργανα 
 στουν τόπου του τουν πάει τίνους κι τα πιχνίδια;» 
 στου δρόµου -να- που πήγαιναν «Έχου γιο στην ξενιτιά 
 βρίσκουν µία µάγια. λείπει δώδεκα χρόνια. 
   
 7 8 
 Η νύφη µου παντρεύεται Βρίσκει τη νύφη χιριτά 
 κι άλλον άντρα παίρνει». «Όλνοι νύφη µ’ τ’ς χιριτάς 
 ∆ίνει κλουτσιά στον µαύρο του χιρέτα µι κι µένα, 
 στην εκκλησιά παγαίνει. το δαχτυλίδι που φοράς 
   

 9  
 είνι πρώτ(η) αρραβώνα».  
 Κι νύφ(η) άµα τ’ άκουσι  
 ρίχνει τα τέλια κάτου  
 κι του λιβέντη άρπαξι.  

   
   

 

                                                           
24  Η Αγγελική Γκόλα τραγούδησε µια παραλλαγή του ίδιου τραγουδιού.  
     ∆ες Ν.Π. γ΄ 401.0 
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14.  ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ

25 
Τραγούδησε η Θεοδώρα ∆. Σταµούλη 

 
Χιλιδόνα 

 
                            1                2 
 Χιλιδόνα έρχιτι Μάρτη µάρτη µου καλέ
 απού τη µαύρη θάλασσα,26 κι Φλιβάρη φουβιρέ,
 έκατσι κι λάλησι που ’φιρις τα γράµµατα 
 κι πυργουθιµέλιουσι. γράµµατα βασιλικά. 
 
                           3                  4 
 Σήκου συ, νοικουκυρά, ∆ώσι µας τα πέντι αβγά, 
 βάλι τα γαλέτσια σου, κράτα συ την κλουσαριά, 
 σέβα στου κιλάρι σου να γιννά κι να κλουσά 
 να µας δώσεις πέντι αβγά. κι να σέρνει τα πουλιά. 

 
                               5                                                          6 
                Μαρτς µας ήρτι,                                όξου ψυλλουπόντικας, 
                καλώς µας ήρτι,                                µέσα γεια κι πασχαλιά 
                τα λουλούδια ανοίγουν,                     µι τα κόκκινα τ’ αβγά. 
                η γης µυρίζ(ει), 
                                                                          

                                                           
25    Το τραγουδούσαν τα µικρά παιδιά την  πρώτη του  Μάρτη από σπίτι σε σπίτι,  
       περιστρέφοντας ένα οµοίωµα χελιδονιού, εξάρτηµα µιας ξύλινης κατασκευής.   
       ∆ες και Ν.Π. α΄, σελ. 234. 
26    Ο στίχος λεγόταν αλλιώς,  που µέσα ’π’ του Μισίρι. ∆ες Ν.Π. γ΄ 586.0. 
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15.  ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

27 
        

Τραγούδησαν: 
Ελένη Γερακούδη (1921)28, Άννα Κινά (1941), Γραµµάτω Λουκάνη (1918), 

Φωτεινή Κ. Μπάγκαλα (1920), Βασιλική Νούλη (1915), Αθανασία Παπίκα (1928), 
Βαγγελιώ Παπίκα (1921), Ειρήνη Παπίκα (1960), Φωτεινή Παπίκα (1926), Φωτεινή 
Πασχαλούδη (1945), Θεοδώρα Σταµούλη (1923), Ευαγγελία Φουρλάκη (1938), 
∆ήµητρα Φρούτη (1918). 
 

 
α΄.  Σ(ι) αυτά τα σπίτια που ’ρταµι

29  
Για το νοικοκύρη 

 
 Σ(ι) αυτά τα σπίτια που ’ρταµι Στο ’να κοιµάτι Παναγιά 
 στ’ ανώια τα µιγάλα30  κι στ’ άλλου άγιους Γιώργης 

 να, µαρ’, δω έχει µια µηλιά στου τρίτου του καλύτιρου 
 που κάν(ει) χρυσά κουλνάρια. κοιµάτι νοικουκύρης. 

 
 

β΄.  Λιβέντη µ’, τι πυκνουπιρνάς 
 Για παλικάρι της παντρειάς 

 
                                1                 2 
 «Λιβέντη µ’, τι πυκνουπιρνάς Σύρι να πεις τη µάνα σου 
 κι τι πυκνουραδίζεις, για να σι ’ρραβουνιάσει, 
 µον τα κουντούρια που χαλνάς να πάρεις νύφ(η) απού µακριά 
 ξιαγουρασµό δεν έχουν. κι νύφ(η) απού τα ξένα». 
  
                               3                  4 
 «∆ε θέλου νύφ(η) απού µακριά ∆ιρµόνιασι τη γειτουνιά 
 κι νύφ(η) απού τα ξένα, κι όλα τα παλικάρια 
 µον  θέλου τη γειτόνισσα διρµόνιασι κι µένανε 
 γειτόνισσα διρµόνισσα. που µ’ έχει µάνα µ’ ένανε». 

                                                           
27  Τα τραγούδια του Λάζαρου τα τραγουδούσαν  χορεύοντας οι  λαζαρίνις  το Σάβ- 
     βατο του  Λαζάρου, γυρνώντας  από  σπίτι σε σπίτι  και  διάλεγαν για κάθε περί- 
     πτωση ανάλογο τραγούδι. Για το έθιµο και άλλα τρ. του Λάζαρου δες Ν.Π. β΄. 
28  Στις παρενθέσεις φαίνεται το έτος γέννησής των γυναικών που τραγούδησαν.  
29  Για την αντιστοίχιση των τραγουδιών του Λαζάρου µε τα τραγούδια του Ν.Π. γ΄, 
     δες για το α΄ το 589.0, για το β΄ το 631.0, για το γ΄ το 634.0, για το δ΄ το               
     630.0, για το ε΄ το 626.0, για το στ΄ το 606.0, για το ζ΄ το 627.0, για το η΄ το        
     649.1, θ΄ στο 649.0.  
30  Στα χαµηλά σπίτια ο στίχος λεγόταν, στα µαρµαρουστρουµένα. 
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γ΄.  Μπρε γω σι ξέρου ποια αγαπάς  
Για παλικάρι της παντρειάς 

 
 «Μπρε, γω σι ξέρου ποια αγαπάς «Μικρό είνι για τη µάνα του 
 µα δεν του φανιρώνου, τρανό για την αγάπη, 
 του κουριτσούδι π’ αγαπάς   το δαχτυλίδι που φορεί 
 µκρό είνι του καηµένου». δικό µ’ είνι τ’ ασήµι. 
   

 Στουν κουγιουµτζή του πήγινα   
 δαχλίδι να του κάνου,      
 δαχλίδι χρυσοδάχτυλου,   
 χρυσό µαλαµατένιου».   

 
 

δ΄.  Όλου λιβέντης πιρπατείς 
Για παλικάρι της παντρειάς 

 
 Όλου λιβέντης πιρπατείς, κι σ(ι) είδι µια γειτόνισσα, 
 λιβέντισσα θα πάρεις. κουντή γειτονισσούλα 
 Φουρείς γιλέκου κόκκινου, κι σ(ι) είδι σι λιµπίστικι, 
 ζαρµπουκατέ ζουνάρι, γαµπρό θέλ(ει) να σι κάνει. 
 φουρούσις κι στουν ίλιγγου Γαµπρό στη θυγατέρα της 
 ζαµπίλι κι ζαµπάκι γαµπρό στα δυο της µάτια. 

 
 

ε΄.  Προυξινιτάδις έρχουντι 
Για  κορίτσι της παντρειάς 

 
 Προυξινιτάδις έρχουντι  

 ’πού µέσα από την Πόλη.  
   

 Ρουτούσαν κι ξαναρουτούν που ’νι του µάτι τ’ς σαν ιλιά, 
 πού νά βρουν τέτοια κόρη, του φρύδι τ’ς σα γαϊτάνι, 
 τέτοια ψηλή τέτοια λιγνή, του δόλιου του µατόφυλλου 
 τέτοια µαυρουµατούσα, ξιαγουρασµό δεν έχει. 

 
 

στ΄.  Μαρή καφκίτσα µ’ ανοιχτιά 
Για νιόπαντρη γυναίκα 

  
 Μαρή καφκίτσα µ’ ανοιχτιά κι απόλυκις κουλνάρια, 
 κι κούπα µ’ ασηµένια, κουλνάρια χρυσουκόλναρα 
 πώς έδουσις κι φούντουσις χρυσά µαλαµατένια. 
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ζ΄.  Λέν(η) τη λεν τη µια  
Για µοναχοκόρη 

 
 Λέν(η) τη λεν τη µια  και πέρασι κι ένας  πραµατιφτής 
 που έχ(ει) η µάνα της,  και πέφτει και λιγώθη.  
 µικρή κι χαϊδιµένη.  Σήκου σήκου, καλέ πραµατευτή, 
 Στα σύννιφα την έκρυβι  γαµπρόν για να σι κάνου, 
 να µην την εβασκάνουν  γαµπρόν στη θυγατέρα µου  
 κι σκόρπισαν τα σύννιφα γαµπρόν στα δυο µου µάτια 
 κι φάνηκι η κόρη  

 
 

η΄.  Ξινιτιµένου µου πουλί 1 
Για σπίτι που είχε ξενητεµένο 

    
 Ξινιτιµένου µου πουλί Γράφου χαρτί κι προυβουδώ,  
 κι παραπουνιµένου, γράφου χαρτί κι στέλνου, 
 η ξινιτιά σι χαίριτι  ας έρτ(ει) ας έρτει του πουλί, 
 κι µάνα τουν καηµό της.31 ας έρτ(ει) του χελιδόνι.  
    

 Όταν κινήσει για να ’ρτει,   
 να κάνει καλουκαίρι,   
 κι όταν δα πάει πίσου του,   
 να στράφτει να βρουντάει.   

 
 

θ΄.  Ξινιτιµένου µου πουλί 2 
Για σπίτι που είχε ξενητεµένο 

   
 Ξινιτιµένου µου πουλί γράφου γραφή του στέλνου, 
 κι παραπουνιµένου, ας έρτ(ει) ας έρτει του πουλί µ’, 
 η ξινιτιά σι χαίριτι  ας έρτ(ει) του χελιδόνι µ’.  
 κι µάνα τουν καηµό της. Όταν έχει χιόνια κι βρουχές,  
 Αρρώστησα θιρµάθηκα, να βάζει τα παπούτσια,  
 βαριά για να πιθάνου. όταν έχει ξιστιριά πουλύ,  
 Γράφου γράµµα του προυβουδώ να βάζει τα τσαρούχια. 

  
 

 

                                                           
31 Ο στίχος είναι αλλιώς, κι γω έχου τουν καηµό σου. 
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16.  ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΖΩΗ

32 
 

 
α΄.  Ταχταρίσµατα 

 
1.  
Τούµπα τούµπα τούµπαµπα, τ’ς αχιλώνας τα βρακιά, 
έχουµι κι µεις κουρτσούδ(ι), να τα δώσουµι σιντούκια, 
έχ(ει) κι βασιλιάς πιδούδ(ι). τ’ς αχιλώνας τα καβούκια. 
Α να τα παντρέψουµι, Τ’ άλλα τα καλύτιρα 
να τ’ αρραβουνιάσουµι, µια κουπάνα πίτυρα. 
να τα δώσουµι προικιά,  
  
2.  
Ντάντσιου κούντσιου πο ’φαγι τα ψάρια 
πού θα πας µπαµπούδα κι άφσι τα αγκάθια 
θα πάου στην κρανούδα ψιτ που δω ψιτ που κει 
να κόψου µια βιργούδα πάει µες τ’ς (Μαρίας) του βρακί. 
να δείρουµι του γάτου  
  
3.  
Χουρεύει ο ντάνκους  κι όλοι το χορεύανε. 
µες στο µεσηµέρι, Ντάχτιριντι στο γάµο του, 
φουρεί παπούτσια  να χορεύει η µάνα του. 
από βαλάνι φλέτσι. Κι στα παντρολόγια του 
Ντάχτιριντι του λέγανε να χορεύ(ουν) τα σόια του. 
  
4. 5. 
Στράτα στρατούδα Πάει λαγός να πιει νιρό 
πού δα πας µαρούδα ’τ’ς Φουτεινούδας του λιµό 
δα πάου στην Καλλιουπούδα γ(ι΄)του γ(ι΄)του γ(ι΄)του. 
να την κάνου γ(ι΄)του γ(ι΄)του.  
  

•  Στο 1, ο 2ος  στίχος λέγεται αλλιώς: έχου γω ένα κουρτσούδ(ι). 
•  Στο 2, το τελευταίο δίστιχο λέγεται αλλίώς: όλα για τουν/την (όνοµα). 
•  Κατά τη διάρκεια της απαγγελίας στα 4 και 5, η µάνα κινούσε το δείκτη και το 

µεσαίο δάχτυλο πάνω στο σώµα του µωρού παριστάνοντας τον βηµατισµό και στο 
τέλος γαργαλούσε το µωρό της.  

                                                           
32  Για τα τραγούδια της παιδικής ζωής δε Ν.Π. γ΄ από 683.0 έως 754.0. 
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β΄.  Νανουρίσµατα 

 
1. 2. 
Ύπνε που παίρνεις τα µικρά Έλα ύπνι πάρι του/να του πάρεις 
έλα πάρε και τούτο, να του πας σ’ παπά τα’ αµπέλ(ι) 
µικρό µικρό σου το ’δουσα να του δώσ(ει) παπάς σταφλούδ(ι) 
µεγάλο φέρε µου το. κι παπαδιά ένα κλικούδ(ι) 
Νάνι νάνι ω! ω! του κουρτσούδ(ι) µας του καλό. 
κι όπου του πουνεί να γιάνει.  
  

•  Στον τελευταίο στίχο του 2, η µάνα χρησ. ανάλογα και τη λέξη πιδούδ(ι), ενώ 
µετά το τέλος του συνέχιζε µε ελαφρά χτυπήµατα στην πλάτη του µωρού. 

 
 

γ΄.  Τραγούδια από τα παιχνίδια. 
 
1.  
Τσιουµ τσιουµ του λιφτό µε στην κυρά την Παναγιά 
του λιφτό του λιφτουκάρι πο ’χει ανώια κι κατώια 
σέρνει µπάµπου του κουντάρι κι κλειδιά κι κλειτσινάρια 
και χτυπάει τουν ουρανό. π’ ανιβαίνουν τα πιτνιάρια 
Ουρανέ κουτσουρανέ κι φουνάζουν 
πού ’ν’ του πιδί που βάφτισις; ντοζ ντοζ πιπιλιά, 
΄Επισι κι πέθανι έβγα όξου κατρουλιά. 
 •  Στο παιχν.  τσιουµ τσιουµ  του λιφτό. 
  
2.  
Έχου µια ικκλησούδα, κι έχ(ει) µια καµπανούδα, 
που έχ(ει) δυο παραθρούδια, που κάν(ει) ντάγκα ντάγκα. 
που έχ(ει) κι µια πουρτούδα •  Στο παιχνίδι ικκλησούδα. 
  
3.  
Κ(ι΄)ρι κ(ι΄)ρι πλάκα µ’ έδιρνι µι σκότουνι 
γύρισι κι πίσου κι πάλι µι καλόπιανι. 
σιδηρένιους κόπανους •  Στο παιχνίδι κ(ι΄)ρι κ(ι΄)ρι πλάκα. 
  
4. 5. 
Του πλας κόρη µ’ του πλας; Ήρτι µια γριά ’π’ την πόλη 
Του πλω κι τ’ αγουράζου κι έφιρι του χάσι χάσι, 
µα σαν τ’ αρραβουνιάσου Παναγίτσα µου να χάσει. 
µισή κουτσίλα δεν σι δίνου.  

•  Στο παιχνίδι σκαµνούδια. •  Ευχές για να χάσει ο συµπαίκτης. 
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στ΄. ∆ιάφορα έµµετρα 
 

1.  
Κόλιντα µπάµπου κόλιντα δο µ’ κυρά µ’ καρύδια 
τρεις χιλιάδις πρόβατα γιατί θα σι σπασ’ τα κιραµίδια 
κι άλλα τόσα γίδια •  Από έθιµο των Χριστουγέννων. 
  
2.  
Ήλιους κι βρουχή Ήλιους κι φιγγάρι 
παντρεύουντι φτουχοί. παντρεύουντι γαδάρ(οι). 
Ήλιους κι χιόν(ι), Ήλιους κι αέρας   
παντρεύουντι γειτόν(οι). παντρεύουντι στα Σέρρας. 
  
3.  
«Γκλάρι γκλάρι κόπανι,  «Νάτα, νάτα πέρα  
πού ΄νι τα γκλαρούδια σ’ βρίσκουν µια κουπέλα». 
κι τα κουπανούδια σ’».  
  
4.  
Σιάλιαγκι µάλιαγκι να πάµι στην κυρά σου 
βγάλι τα κέρατά σου να διεις τα πρόβατά σου. 
  
5.  
Ένα δύο τρία,  µ’ έδουσι ένα πράσου 
πήγα στην κυρία, κόντιψα να κλάσου. 
  
6.  
Σήµιρα Σαββάτου παντρεύιτι µια γιούφτσα.. 
τ’ν άλλ(η) Κυριακή µι κόκκινου/παρδαλό βρακί 
  
 7. 
 Νύφ(η) µι τα τέλια 
 γαµπρός µι τα γιουφτέλια. 
   
   

 


