
 

Μικρός λαός 
 
Μικρός λαός και πολεμά 
δίχως σπαθιά και βόλια 
για όλου του κόσμου το ψωμί 
το φως και το τραγούδι 
 
Κάτω απ' τη γλώσσα του κρατεί 
τους βόγγους και τα ζήτω 
κι αν κάνει πως τα τραγουδεί 
ραγίζουν τα λιθάρια 
 
 Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος 
 
Tο καρτέρεμα  
 
Έτσι με το καρτέρεμα 
μεγάλωσαν οι νύχτες 
που το τραγούδι ρίζωσε 
και ψήλωσε σαν δέντρο 
 
Κι αυτοί μες απ’ τα σίδερα 
κι αυτοί μακριά στα ξένα 
κάνουν πικρό να βγάλουν το "αχ" 
και βγαίνει φύλλο λεύκας 
Στίχοι:    
Γιάννης Ρίτσος 
 
 
Λένγκω 
 
Στην κυρά μάνα μας μη δίνετε βοήθεια 
ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σιμά 
γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά 
της 
κι όταν μιλάω θα με λέει αληταρά 
κι αν δέρνει κάθε που γουστάρει τα 
παιδιά της 
θα καταντήσουνε εμπόροι δουλικοί 
τα νιάτα χάνονται στα βρόμικα 
σοκάκια 
για να μετρήσουν με το μπόι τους τη 
γη 
 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω 
πάψε να με κυβερνάς 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω 
πάψε να με τυραννάς 
 
Κι αν θέλω τώρα να ακούγεται η φωνή 

μου 
με πιάνει τρόμος από ίσκιους 
μακρινούς 
χρυσάφι μοιάζει η συντροφιά σου στη 
ζωή μου 
κι η ομορφιά σου μου γιατρεύει τους 
καημούς 
ρε μπάρμπα κάτσε να μας πεις μια 
ιστορία 
πως ήταν τότες η μανούλα μας παλιά 
έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία 
ή σας νανούριζε με χάδια και φιλιά 
 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω 
μου σπαράζεις την καρδιά 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω 
μου πληγώνεις τη χαρά 
 
Κι ο μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε 
λιγάκι 
τη κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ 
η μητέρα είπε ήταν ένα κοριτσάκι 
που ορφανό μάζευε άνθη σε μπαξέ 
τ’άνθη στόλιζαν το αγέρωχο κεφάλι 
μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη 
κι από τα λούλουδα που ο χάρος είχε 
βάλει 
εμένα κράτησε να βλέπω τη ζωή 
 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω 
μου’χεις φάει τη ψυχή 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω 
φίλοι θα βρεθούμε όλοι μαζί 
 
Αυτή παιδιά μου ήταν τότες η μανούλα 
ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές 
το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα 
κι απ’τα κουρέλια φαινότανε οι πληγές 
κι αν μας χτυπάει με μανία και 
φωνάζει 
τη βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά 
το όνειρο που φεύγει τη τρομάζει 
να αναζητάει μια χαμένη ελευτεριά 
 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω μάνα 
στο καμίνι της φωτιάς 
Λένγκω, Λένγκω, Λένγκω μάνα 
πες μας πάλι τι ζητάς 
Στίχοι:    
Γιάννης Μαρκόπουλος 
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Χίλια μύρια κύματα 
 
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί 
 
Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα 
εκεί 
με τα μακεδονίτικα πουλιά και τ’ 
αρμενάκια 
που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την 
Μπαρμπαριά 
 
Πότε παραμονεύοντας τον πόρφυρα 
το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει 
μικραίνουν οι κύκλοι του 
 
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί 
 
Μεγάλωσαν τα γένια μας η ψυχή μας 
αλλιώτεψε 
αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή 
του 
βοήθα καλέ μου μη φαγωθούμε μεταξύ 
μας 
 
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί 
 
Ώρες ώρες μερεύουμε με τη χορδή της 
λύρας 
δεμένος πισθάγκωνα στο μεσιανό 
κατάρτι 
ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής 
βραχνός προφήτης 
μασώντας τη μαστίχα του παινεύει την 
Ελένη 
κι άλλοτε τη Τζαβέλαινα τραβάει στο 
χορό 
 
Χίλια μύρια κύματα μακριά τ’ Αϊβαλί 
Στίχοι:   Κ.Χ Μύρης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το χάραμα επήρα 
 
Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο,  
κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον 
ώμο 
κι απ’ όπου χαράζει έως όπου βυθά,  
τα μάτια μου δεν είδαν  
τόπον ενδοξότερον από τούτο το 
αλωνάκι. 
 
Παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει 
αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει: 
"Σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ;  
Ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι 
βαρύ". 
 
Της μάνας ω λαύρα! Τα τέκνα 
τριγύρου  
φθαρμένα και μαύρα, σαν ίσκιους 
ονείρου. 
Λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη 
και βρίσκει σπειράκι και μάνα φθονεί.  
 
Γρικούν να ταράζει του εχθρού τον 
αέρα  
μιαν άλλη, που μοιάζει τ’ αντίλαλου 
πέρα 
και ξάφνου πετιέται με τρόμου λαλιά 
πολύ ώρα γρικιέται κι ο κόσμος 
βροντά.  
 
Αμέριμνον όντας τ’ αράπη το στόμα  
σφυρίζει, περνώντας στου Μάρκου το 
χώμα. 
Διαβαίνει κι αγάλι ξαπλώνετ’ εκεί,  
που εβγήκι η μεγάλη του Μπάιρον 
ψυχή.  
 
Προβαίνει και κράζει  
τα έθνη σκιασμένα.  
 
Και ω πείνα και φρίκη!  
Δε σκούζει σκυλί!  
 
Και η μέρα προβαίνει,  
τα νέφια συντρίβει. 
Να, η νύχτα που βγαίνει 
κι αστέρι δεν κρύβει. 
Στίχοι:    
Διονύσιος Σολωμός 



 

O γέρος του Μοριά 
Ένα τραγούδι θα σας πω για τον 
λεβέντη,  
τον ασπρομάλλη μου το γέρο τον 
Μοριά  
και βάλτε αδέρφια μου για να στηθεί 
το γλέντι  
Τριπολιτσιώτικο κρασί και ψησταριά.  
 
Στήσε χορό ξενιτεμένε Μοραΐτη,  
απόψε ας παίξουνε λαγούτα και βιολιά  
και πες πως γύρισες στο πατρικό σου 
σπίτι  
και πως σε πήρανε οι γέροι σου 
αγκαλιά.  
 
Γεια και χαρά σας Μοραΐτες αδερφοί  
και σεις κοπέλες γεια σας,  
τη λευτεριά η Ελλάδα μας  
χρωστάει στη λεβεντιά σας.  
 
Τώρα που αίμα αδερφικό το χώμα 
ιδρώνει  
κι η Ελλάδα πνίγει την Ελλάδα στα 
βουνά,  
έβγα απ’ τον τάφο Θοδωρή 
Κολοκοτρώνη  
κι αδέρφια κάνε όλους τους Έλληνες 
ξανά.  
 
Τα όμορφα χρόνια τα παλιά να 
ξαναζήσουν  
και στου Ταΰγετου την πιο ψηλή 
κορφή,  
των πρόγονών μας οι σκιές χορό να 
στήσουν  
και να τους λέει τ’ αγέρι ετούτη τη 
στροφή.  
 
Γεια και χαρά σας Μοραΐτες αδερφοί  
και σεις κοπέλες γεια σας,  
τη λευτεριά η Ελλάδα μας  
χρωστάει στη λεβεντιά σας.  
 
Γεια και χαρά σας Μοραΐτες αδερφοί,  
που η μάνα αν δε σας γέννα,  
ούτ’ Άγια Λαύρα θα `χαμε, ουτέ 
Εικοσιένα. 
Στίχοι:    
Μίμης Τραϊφόρος 

Ἀπολυτίκιον  

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό 
Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος 
Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ 
Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί 
Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό 
καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ 
βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ 
Κύριος μετὰ σοῦ. 

 
Δέκα παλικάρια 
 
Δέκα παλικάρια στήσαμε χορό 
στου Καραϊσκάκη το κονάκι  
πέφταν τα ντουβάρια από το χορό  
κι από τις πενιές του Μιχαλάκη  
 
Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη 
λευτεριά  
κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα 
Παναγιά 
 
Και το βράδυ βράδυ ήρθαν με τα μας  
Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη  
σμίξαν τα μπουζούκια και ο 
μπαγλαμάς  
με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη  
 
Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη 
λευτεριά  
κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα 
Παναγιά 
 
Έβαλα ενα βόλι στο καριόφιλο  
κι έριξα τη νύχτα να φωτίσει  
κι είπα να φωνάξουν το θεόφιλο  
τον καημό μας για να ζωγραφίσει  
 
Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη 
λευτεριά  
κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα 
Παναγιά 
Στίχοι:    
Λευτέρης Παπαδόπουλος 


