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ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ 


ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΨΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 


ΑΒΒΑΣΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2010 - 08:00 μ.μ. 


ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ «ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»  
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ο «Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Σραγουδήματος» ςε ςτνεπγαςϋα με σο «Πνευματικό 


Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Χολαργού» διοπγάνψςαν σο «1
ο
 Φεστιβάλ Φωνητικών υνόλων 


Ελληνικής Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής». ο Τεςσιβάλ διεξάφθηκε σο Ράββασο ςσιρ 11 


Δεκεμβπϋοτ σοτ 2010, και ώπα 8 μ.μ., ςσο Αμυιθωασπο «Μϋκηρ Θεοδψπάκηρ» ςσο δημαπφεϋο σοτ 


Δϊμοτ Υολαπγού, Λεψυόπορ Πεπικλωοτρ 55, 15561. Ρτμμεσεϋφαν εννωα (9) υψνησικά ςύνολα, σα 


οποϋα παποτςϋαςαν πεπεπσόπιο με σπαγούδια από σο μοτςικό λαϊκό πολισιςμό ςτγκεκπιμωνψν 


πεπιοφών ϊ πολισιςμικών κοινοσϊσψν από σον ετπύσεπο ελλαδικό φώπο. 


[Ιςσοςελίδα: ΕΡ.Κ.Ε.Σ. / Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: info@erket.org, / Σαφτδπομική Διεύθτνςη: Γ. Βενσούπη 51γ, 


15562 Φολαπγόρ / Σηλέυψνο & Υαξ: 210.6519697] 


 


τμμεσέφονσα φήμασα: 


Αδελυόσησα Παπαδιψσών Ππεβωζηρ «Η Αγϋα Τανεπψμωνη», Ομάδα Ϗιζϋσικοτ, Κωνσπο Παπαδοςιακού 


Υοπού & Κποτςσών «Οι Βάκφερ», πειρ Λαλούν εν’ δε Μπανσ, Μη Υεϋπον, 


Οι Ποτνσζαϋοι, Η Πεππεπούνα, ΕϏ.Κ.Ε.., Υοπετσικόρ Όμιλορ Πνετμασικού Κωνσποτ Νωαρ Επτθπαϋαρ. 


Ππόεδπορ: Παναγιώτης Μακρίδης 


Καλλισεφνική Διετθτνσήρ: Βιβή Γ. Κανελλάτου  



http://erket.org/el/cultural-activities/festivals/16-festival-2011211.html

http://erket.org/el/cultural-activities/festivals/16-festival-2011211.html

http://www.erket.org/

mailto:info@erket.org
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Ειςαγψγικό ημείψμα τνσακσικήρ Επισποπήρ: 


α «Ηλεκσπονικά Ππακσικά» σοτ 1
οτ
 Τεςσιβάλ Τψνησικών Ρτνόλψν Παπαδοςιακϊρ & Λαϊκϊρ 


Μοτςικϊρ ωφοτν ψρ ςσόφο να μεσαυωποτν γνώςειρ, ακούςμασα και εμπειπϋερ ποτ βιώςαμε όςοι 


ςτμμεσεϋφαμε με άμεςο ϊ ωμμεςο σπόπο ςσο δπώμενο. Παποτςιάζονσαι εκσενώρ ανά ενόσησα σα 


ςφϊμασα / υψνησικά ςύνολα ποτ ωλαβαν μωπορ, σο ππόγπαμμα ποτ παποτςϋαςαν και πληπουοπϋερ 


ςφεσικωρ με ατσό. Γϋνεσαι αναυοπά ςε όλοτρ όςοτρ βοϊθηςαν ςσην ομαλϊ διεξαγψγϊ σοτ Τεςσιβάλ, 


ςτνσελεςσωρ διοικησικοϋ, καλλισεφνικοϋ και σεφνικοϋ. Και από ατσό σο βϊμα, ετφαπιςσούμε σοτρ 


φοπηγούρ μαρ, ποτ μαρ βοϊθηςαν όπψρ πάνσα να επισύφοτμε ςσον επιςσημονικό-καλλισεφνικό ςσόφο 


μαρ. ωλορ, ψρ παπάπσημα, παπαθωσοτμε σιρ ςκωχειρ και σον απολογιςμό ανθπώπψν ποτ 


ςτμμεσεϋφαν ςσο Τεςσιβάλ. 


Χολαργός 20.03.2011 
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ημείψμα Καλλισεφνικήρ Διετθύνσπιαρ: 


Για όλους εμάς «διοργαμωτές και συμμετέχομτες», το παραδοσιακό-λαϊκό τραγούδημα δεμ αποτελεί μουσειακή 
αμαβίωση. Δίμαι έμας τρόπος έκφρασης, επικοιμωμίας, διασκέδασης, έμπμευσης, δημιουργίας. 


Κάποιοι από εμάς το ζουμ και το βιώμουμ, είμαι «η καθημεριμότητά τους». Άλλοι το γμώρισαμ και το 
αγάπησαμ, το μελετούμ και το προάγουμ, αποτελεί «ερευμητικό αμτικείμεμο» ή και «εύθυμη εμασχόληση». 
Υπάρχουμ και ορισμέμοι που εμπμεύστηκαμ και αμαδημιουργούμ, με αποτέλεσμα το «γόμιμο πειραματισμό» και 
τομ «υγιή μετασχηματισμό». 


Αυτό παρουσιάζουμε…, το ελλημικό παραδοσιακό-λαϊκό τραγούδημα, με τομ τρόπο που εμείς το μοιώθουμε και 
το απολαμβάμουμε. Όποιοι κι αμ είμαστε, από όπου κι αμ καταγόμαστε, όλοι μας έχουμε έμα κοιμό…, 
επικοιμωμούμε τραγουδώμτας. 


Βιβή Γ. Καμελλάτου   
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Ππόγπαμμα Υεςσιβάλ: 


Α’ ΜΕΡΟ 


1. Η Αδελυόσησα Παπαδιψσών Ππεβωζηρ «Η Αγία Φανερωμένη» παποτςιάζει σπαγούδια σοτ Καγκελάπη 


Παπαδασών Ππεβωζηρ [Ήπειπορ] / Σπεύθτνορ: Κώςσαρ Μϊσςηρ 


 Εςείρ σπιανσαυτλλάκια μοτ 


 Σέσοιαν ώπα ήσαν εχέρ 


 Υίλοι μ’ καλώρ οπίςασε 


 


2. Η «Ομάδα Ριζίτικου» παποτςιάζει λετκοπϋσικα σπαγούδια [Κπϊση] / Σπεύθτνορ: Γιώπγορ Ραπσζεσάκηρ 


 Ένα ποτλί θαλαςςινό 


 


3. ο Κωνσπο Παπαδοςιακού Υοπού και Κποτςσών «Οι Βάκχες» παποτςιάζοτν καπαγκούνικα σπαγούδια από 


σο Δϊμο Ρελλάνψν Κάμποτ Καπδϋσςαρ [Θεςςαλϋα] / Σπεύθτνορ: Αποςσόληρ άκηρ 


 Εεφ, μψπέ 


 ’ αυήνψ γεια μανούλα μοτ 


 Πένσε πόνσικερ 


 Καλαθάκι 


 Πολλέρ ντφσιέρ πεππάσηςα 


 


4. ο υψνησικό ςφϊμα «Σρεις λαλούν εν’ δε Μπαντ» παποτςιάζει σπαγούδια από σον Έβπο [Θπάκη] 


 Σςιπσςιλιάγκορ 


 Μηλίσςα 


 Χερ είδια ςσ' όνειπό μοτ 


 Με γελάςαν σα ποτλιά 
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Β΄ ΜΕΡΟ 


1. ο υψνησικό ςύνολο «Μη Χείρον» παποτςιάζει σπαγούδια από σην Κάλτμνο [Δψδεκάνηςα] / Σπεύθτνη: 


Βιβϊ Γ. Κανελλάσοτ 


 Καλημεπίςμασα 


 Βάπκα μοτ μπογιασιςμένη 


 Δτοςμαπάκι 


 Θαλαςςάκι 


 


2. «Οι Πουντζαίοι» παποτςιάζοτν σπαγούδια από ση Βόπεια Μανσϋνεια [Πελοπόννηςορ] / Σπεύθτνορ: 


Θοδψπϊρ ςάμηρ 


 Εμείρ εδώ δεν ήπθαμε 


 Ποτ ‘ςοτν πέπδικα 


 Γείπαν σα ελασόκλαπα 


 Πέπα ςσην Σπιπολισςά 


 


3. «Η Περπερούνα» παποτςιάζει σπαγούδια από σην Απεϋπανθο Νάξοτ [Κτκλάδερ] / λαούσο: Ηλϋαρ Μπιλάληρ 


/ Σπεύθτνορ: Ρσωυανορ Γανψσϊρ 


 Πασινάδα Απειπάνθοτ 


 Κοσςάσορ 


 Βλάφα Απειπάνθοτ 


 Κάλανσα Ππψσοφπονιάρ - Καλαμαθιανόρ 
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4. ο υψνησικό ςύνολο σοτ «ΕΡ.Κ.Ε.Σ.» παποτςιάζει σπαγούδια από σο Βώλακα Δπάμαρ [Μακεδονϋα] / 


Σπεύθτνη: Βιβϊ Γ. Κανελλάσοτ 


 Η σαμασία 


 Η Διαμάνσψ 


 Πάνψ ςε ‘κείνο σο βοτνό 


 Ανάθεμα ση μάνα ςοτ 


 


5. Ο «Χορευτικός Όμιλος Πνευματικού Κέντρου Νέας Ερυθραίας» με σο γτναικεϋο υψνησικό σοτ ςύνολο 


παποτςιάζοτν σπαγούδια από σην φεπςόνηςο σηρ Επτθπαϋαρ [Μικπά Αςϋα] / ςσο σοτμπελωκι ο Ρσαμάσηρ 


Βλάφορ / Σπεύθτνορ: Θοδψπϊρ Κονσάπαρ 


 ίνα 


 Άινσε ώπλερ 


 Αλασςασιανή 


 Γιαπούμπι 


 Γιψπγίσςα 


 Μια πέπδικα κατκήςσηκε 


 Ολμάζ 
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τνσελεςσέρ: 


Οπγάνψςη: Πνετμασικό-Πολισιςσικό Κένσπο Δήμοτ Φολαπγού & Επετνησικό Κένσπο Ελληνικού 


Σπαγοτδήμασορ 


 


Ππόεδπορ Τεςσιβάλ: Παναγιώσηρ Μακπίδηρ 


Καλλισεφνικόρ Διετθτνσϊρ: Βιβή Γ. Κανελλάσοτ 


 


μϊμα Παπαγψγϊρ: Φπιςσίνα Βαςςάλοτ 


μϊμα Δημοςϋψν Ρφωςεψν: Εύη στλιαπά-Καπασζά 


μϊμα Διοπγάνψςηρ: Αλέκορ Αλεξανδπόποτλορ, Βάνα Νσάςιοτ, Παναγιώσηρ Παπαδοκψνςσανσάκηρ,  


 


Επιμωλεια Ήφοτ: Γιάννηρ τγλέσορ, βοηθόρ ϊφοτ: Βαγγέληρ Αποςσόλοτ 


Επιμωλεια Τψσιςμού: Παναγιώσηρ Απγύπηρ 


Γπαυιςσικόρ Ρφεδιαςμόρ: Έλλη Βαςςάλοτ 
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Βινσεοςκόπηςη - Μονσάζ: Λεψνίδαρ Καπύδηρ 


Τψσογπάυηςη: Σάκηρ Νσάςιορ, Αθαναςία Αμππάςη, Βάνα Νσάςιοτ, Κώςσαρ Δημησπόποτλορ 


Ηφογπάυηςη: Βιβή Γ. Κανελλάσοτ 


Web-Designer: Αποςσόληρ Νάνηρ 


 


Υοπηγοϋ: Grey-Café, Πολτκασάςσημα Δαναόρ, Tease-Plus, Ιψνικά Μάπμαπα, ύλλογορ Τπαλλήλψν 


Δήμοτ Φολαπγού. 


 


Θεπμωρ ετφαπιςσϋερ ςσα μωλη σοτ ΕϏ.Κ.Ε.. ποτ ςε ςτνδταςμό με σο μϊμα Διοπγάνψςηρ δούλεχαν 


και ωςσηςαν σο όμοπυο γλωνσι για σοτρ ςτμμεσωφονσερ ποτ επιςυπάγιςε με επιστφϋα σο Τεςσιβάλ: 


Δέςποινα Βάθη, Ελένη Βτζούπη, Αποςσολία Γκιάλη, Δήμησπα Γπηγοπίοτ, Ελένη Δελάλη, Επαςσή Δεςύππη, Βάςψ 


Δημησποπούλοτ, Κλειώ Καπαωσίδοτ, Διοντςία Κιολεΐδη, Νσπέςςτ Λαΐοτ, Βάςψ Μέπμηγκα, Δέςποινα & Υώσηρ 


Μιφαλόποτλορ, Ελένη & Μανώληρ Μώπορ, Νίκορ Μψπαΐσηρ, Δήμησπα Νιαοτνάκη, Σέπχη Οικονομοπούλοτ, 


Επιυύλη αββίδοτ, Νίκορ οτλιώσηρ, σέλλα Σςώνη. 


 


Επιςσημονικϊ Ετθύνη & Επιμωλεια Ύληρ Ηλεκσπονικών Ππακσικών: Βιβή Γ. Κανελλάσοτ 



http://www.grey.gr/

http://www.danaos-stores.gr/

http://www.teaseplus.com/

http://www.ionianmarble.gr/
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Υψσογπαυίερ: 


 


 


Βιβή Γ. Κανελλάσοτ & Παναγιώσηρ Μακπίδηρ  
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Υψσογπαυίερ: 


 


 


Φπιςσίνα Βαςςάλοτ & Εύη στλιαπά-Καπασζά  
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Υψσογπαυίερ: 


 


 


Θοδψπήρ Κονσάπαρ & Γιάννηρ τγλέσορ  
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Υψσογπαυίερ: 


 


 


Βαγγέληρ Αποςσόλοτ 
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Υψσογπαυίερ: 


 


 


Σάκηρ Νσάςιορ & Υώσηρ Μιφαλόποτλορ 







ΕΡ.Κ.Ε.Σ. – ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΨΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 2010 


 


COPYRIGHT: ERKET 2011 16 


Υψσογπαυίερ: 


 


Νίκορ οτλιώσηρ & Αλέκορ Αλεξανδπόποτλορ 
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ΟΜΑΔΑ ΡΙΖΙΣΙΚΟΤ 


παποτςιαζόμενη πεπιοφή: ΛΕΤΚΑ ΟΡΗ, ΚΡΗΣΗ 
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Βιογπαυικό: 


 Η «Ομάδα Ϗιζίσικοτ» έφει ςτςσαθεί τπό σο φοποδιδάςκαλο Γεώπγιο Σαπσζεσάκη και 


αςφολείσαι με σην επμηνεία Λετκοπείσικων σπαγοτδιών (πιζίσικα). 


[Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: sartzetakis_i_georgios@windowslive.com] 


  


Καλλισεφνικόρ Διετθτνσήρ: Γεώργιος Σαρτζετάκης  


 


 


Λετκοπείσικα Σπαγούδια (Ριζίσικα) 


Τα λετκοπείσικα σπαγούδια (πιζίσικα) έφοτν σην πποέλετςή σοτρ από σα φωπιά ςσοτρ ππόποδερ 


σων Λετκών Οπέων, ςσο νομό Χανίων. Τπαγοτδιόνσαι a’ cappella και ανσιυωνικά, από ομάδερ 


ανσπών. Στνήθωρ σα Λετκοπίσικα σπαγούδια ξεκινούν με μανσινάδα, η οποία όμωρ δεν 


ολοκληπώνεσαι και σελειώνοτν με άλλη μία. Οι ςσίφοι σοτρ είναι δεκαπενσαςύλλαβοι, φωπίρ να 


ακολοτθούν ςτγκεκπιμένη ομοιοκασαληξία. Τα λετκοπείσικα σπαγούδια διακπίνονσαι ςε δύο 


κασηγοπίερ: α) «σηρ σάβλαρ», ποτ ανήκοτν σα καθιςσικά / σοτ σπαπεζιού και β) «σηρ ςσπάσαρ», 


ποτ ανήκοτν σα σπαγούδια σηρ ποπείαρ.   



mailto:sartzetakis_i_georgios@windowslive.com
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Ππόγπαμμα: 


1. ΕΝΑ ΠΟΤΛΙ ΘΑΛΑΙΝΟ 


Διαςκετή ςε σπαγούδι αποκπιάσικο από σον Έβπο σηρ Θπάκηρ. 
 


Έλα π'οχέ' απγά(ρ) σο είδα σ' όνειπο 


έλα έλα π'οχέ'' απγά(ρ) σο είδα σ' όνειπο, 


ψφψ... π'οχέ' απγά(ρ) σο είδα σ' όνειπο κι εδά μοτ ξεδηλιένει 


έλα έλα έλα κι εδά μοτ ξεδηλιένει. 


 


Έλα πψρ με παπέα έμοτνα 


έλα έλα πψρ με παπέα έμοτνα, 


…… 


 


 


Ένα ποτλί θαλα... ένα ποτλί θαλαςςινό 


κι ένα ποτλί βοτνίςιο ποτλί βοτνίςιο, 


σα δτο ποτλιά ααα... εμαλώ... σα δτο ποτλιά ααα... εμαλώνανε. 


Ένα ποτλί θαλα... ένα ποτλί θαλαςςινό 


κι ένα ποτλί βοτνίςιο ποτλί βοτνίςιο, 


σα δτο ποτλιά ααα... εμαλώ... σα δτο ποτλιά ααα... εμαλώνανε. 


 


Σα δτο ποτλιά εμαλώ... σα δτο ποτλιά εμαλώνανε 


ςσοτ ςσπατπαεσού σον σό... ςσοτ ςσατπαεσού σον σόπο, 


γτπίζει σο θαλα... γτπίζει σο θαλαςςινό. 


Σα δτο ποτλιά εμαλώ... σα δτο ποτλιά εμαλώνανε 


ςσοτ ςσπατπαεσού σον σό... ςσοτ ςσατπαεσού σον σόπο, 


γτπίζει σο θαλα... γτπίζει σο θαλαςςινό.


Γτπίζει σο θαλα... γτπίζει σο θαλαςςινό 


και λέει ςσο βοτνίςιο ποτλί βοτνίςιο, 


μη με μαλώνειρ ςσα... μη με μαλώνειρ ςσατπ(ι)αεσέ. 


Γτπίζει σο θαλα... γτπίζει σο θαλαςςινό 


και λέει ςσο βοτνίςιο ποτλί βοτνίςιο, 


μη με μαλώνειρ ςσα... μη με μαλώνειρ ςσατπ(ι)αεσέ. 


 


Μη με μαλώνειρ ςσα... μη με μαλώνειρ ςσατπα(ι)αεσέ 


ςσον εδικό ςοτ σό... ςσον εδικό ςοτ σόπο, 


κι έλα κι εςύ κι έλα κι εςύ ςσον σόπο μοτ. 


Μη με μαλώνειρ ςσα... μη με μαλώνειρ ςσατπα(ι)αεσέ 


ςσον εδικό ςοτ σό... ςσον εδικό ςοτ σόπο, 


κι έλα κι εςύ κι έλα κι εςύ ςσον σόπο μοτ. 


 


 


Έλα έλα Κασψμεπίσικο ποτλί 


έλα έλα Κασψμεπίσικο ποτλί, 


ψφψ... Κασψμεπίσικο ποτλί έβγα ςσ' απανψμέπι 


έλα έλα έλα Κασψμεπίσικο ποτλί έβγα ςσ' απανψμέπι. 


 


Έλα έλα (ν)όποτ 'ναι σο νεπό κπτγιό 


Έλα έλα (ν)όποτ 'ναι σο νεπό κπτγιό, 


ψφψ... (ν)όποτ 'ναι σο νεπό κπτγιό και δποςεπό σο α'έπι. 
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Βίνσεο: 


 


 


 


  



http://www.youtube.com/watch?v=-6Agq3mmayY
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 


 








ΕΡ.Κ.Ε.Σ. - ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΪΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 2010 


 


COPYRIGHT: ERKET 2011 1 


ΥΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Φ.Ο.Ν.Ε. 


παποτςιαζόμενη πεπιοφϊ: ΕΡΤΘΡΑΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ 
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Βιογπαυικό: 


 Ο  «Χορευτικός  Όμιλος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ν. Ερυθραίας» ιδπύθηκε σο 


1981 με ππψσοβοτλϋα ανθπώπψν ποτ  αγαπούν σην σεπάςσια μοτςικοφοπετσικϊ παπάδοςη σοτ 


ελληνικού  λαού και ιδιαισωπψρ σην κληπονομιά σψν μικπαςιασικών μαρ πασπϋδψν. Ρσόφορ σοτ 


Ομϋλοτ εϋναι η γνψπιμϋα και η διασϊπηςη σψν λαϊκών φοπών, σψν σπαγοτδιών και σψν εθϋμψν σηρ 


Επτθπαϋαρ και άλλψν πεπιοφών σοτ Ελληνιςμού, ποτ δτςστφώρ ςϊμεπα φάνονσαι ολοσαφώρ, καθώρ 


και η διάδοςϊ σοτρ ςσιρ νεόσεπερ γενεωρ ποτ ζοτν ςσο αςσικό αππόςψπο πεπιβάλλον σηρ πόληρ, 


ξεκομμωνερ από σιρ πηγωρ σοτ μοναδικού λαϊκού ελληνικού πολισιςμού. 


Ο  Χοπετσικόρ Όμιλορ ωφει καθιεπψθεϋ εδώ και πολλά φπόνια ςση Νωα Επτθπαϋα και ςσην ετπύσεπη 


πεπιοφϊ σηρ Ασσικϊρ ςαν ωνα από σα καλύσεπα μικπαςιάσικα ςτγκποσϊμασα και η δοτλειά σοτ 


αποσελεϋ μια από σιρ ςποτδαιόσεπερ δπαςσηπιόσησερ σοτ Πνετμασικού Κωνσποτ. 


Ρσην επϋπονη πποςπάθειά μαρ για ση διάςψςη σηρ μοτςικϊρ και φοπετσικϊρ κληπονομιάρ σψν 


Ελλϊνψν σηρ Ανασολϊρ μάρ ςτμπαπαςσάθηκαν πολλοϋ Επτθπαιώσερ, ππόςυτγερ σηρ ππώσηρ και 


δεύσεπηρ γενιάρ, ποτ μαρ δϋδαξαν φοπούρ και σπαγούδια σηρ μικπαςιασικϊρ Επτθπαϋαρ, σηρ Ρμύπνηρ 


και άλλψν πεπιοφών σηρ Μ. Αςϋαρ. 


Ρημανσικόσαση επιστφϋα σοτ Χοπετσικού Ομϋλοτ και κοπτυαϋορ ςσαθμόρ ςσην ποπεϋα σοτ τπϊπξε η 


ηφογπάυηςη 46 επτθπαιώσικψν και ςμτπναϋικψν σπαγοτδιών, 43 από σα οποϋα εκδόθηκαν και  


διασϋθενσαι ςε σπειρ χηυιακούρ δϋςκοτρ με εκσενϊ ςφόλια από σο Λύκειον σψν Ελληνϋδψν Αθηνών, 


ϋδπτμα πολύ γνψςσό ανά σο Πανελλϊνιο για ση δπάςη σοτ ςσα θωμασα σοτ λαϊκού φοπού, σηρ  
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παπαδοςιακϊρ υοπεςιάρ και σοτ σπαγοτδιού. Ρ’ ατσωρ σιρ ηφογπαυϊςειρ σπαγοτδούν και παϋζοτν με 


γνϊςιο και ατθενσικό σπόπο κάσοικοι σηρ πόληρ μαρ - μωλη σοτ Χοπετσικού Ομϋλοτ – όπψρ οι 


αεϋμνηςσοι Κλεονϋκη ζοανάκη, Πανσελϊρ Πολισάκηρ και Κώςσαρ Κοτνωλαρ, καθώρ και πολλωρ άλλερ 


γτναϋκερ, με κοπτυαϋερ σην ούλα Ριδωπη, ση Μαπϋα ζοανάκη και ση Βάςψ Γεώπγασζη, ποτ κινούν 


ςϊμεπα σα νϊμασα σηρ επτθπαιώσικηρ μοτςικοφοπετσικϊρ παπάδοςηρ. 


[Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: pkdne@otenet.gr , Σαφτδπομική Διεύθτνςη: Λοτκή Ακπίσα 4, 14671 Νέα Επτθπαία, 


Σηλέυψνο: 210.6206190, Υαξ: 210.6232645] 


 


τμμεσέφονσα Μέλη: 


Ρσωλλα Βογιασζϊ, Ρσατπούλα Βοτπγιψσάκη, Νοβωλλα Γεπμανϋδοτ, Άννα Γιανναπά, Άννα Δπόςοτ, 


αςϋα Καπβωλη, Μαπιάννα Μασςάγκοτ, Μιμϊ Μούςα, Μαπϋα Ϗεμούνδοτ, ούλα Ριδωπη, 


Κασϋνα Χασζηανωςση. 


οτμπελωκι: Ρσαμάσηρ Βλάφορ. 


Καλλισεφνικόρ ύμβοτλορ: Θοδωρής Κοντάρας  
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Ππόγπαμμα: 


1. ΙΝΑ 


παγούδι καθιςσικό επψσικό από σην Ρμύπνη ςση φεπςόνηςο σηρ Επτθπαϋαρ. 
 


Σα  σπαγοτδάκια  μοτ  ποτλώ  για  ίνα  μοτ 


κι όποιο'  'φει  αρ  σ'  αγοπάςει, 


κασάλαβα  η  νιόση  μοτ  άινσε  ίνα  μοτ 


γπήγοπα  θα  πεπάςει 


κασάλαβα  η  νιόση  μοτ  άινσε  ίνα  μοτ 


γπήγοπα  θα  πεπάςει. 


 


Μάσζεχε  υύλλα  αυ'  σο  βοτνό  για  ίνα  μοτ 


και  υλόγα  αυ'  σην  καπδιά  μοτ, 


και  δάκπτα  αυ'  σα  μάσια  μοτ  άινσε  ίνα  μοτ 


για  να  λοτςσείρ  κτπά  μοτ 


και  δάκπτα  αυ'  σα  μάσια  μοτ  άινσε  ίνα  μοτ 


για  να  λοτςσείρ  κτπά  μοτ.


 


 


 


 


Υοπεύσειρ φαωδεμένη μοτ, για ίνα μοτ 


ποτ να πολτφπονίςειρ, 


ςσον Άγιο Σάυο σα φπψςσάρ, άινσε ίνα μοτ 


να πα να πποςκτνήςειρ 


ςσον Άγιο Σάυο σα φπψςσάρ, άινσε ίνα μοτ 


να πά’ να πποςκτνήςειρ.


 


2. ΑΪΝΣΕ ΩΠΛΕ 
παγούδι από δϋςσιφα, με πποωλετςη από σην ετπύσεπη πεπιοφϊ σηρ φεπςονϊςοτ σηρ Επτθπαϋαρ Μικπά Αςϋαρ. Ο πτθμόρ σοτ 


κομμασιού εϋναι 8/8 (3-3-2) και φοπεύεσαι ψρ «ΡΣϏΟΡ παπαλλαγϊ ΜΙΚϏΑ ΑΡΙΑΡ». 


 
Ατσά  σα  μάσια  σα  γλτκά  κέπνα  μαρ  κόπη  κέπνα  μαρ, 


ψφ  να γένοτνσαν  δικά  μοτ  κέπνα  παπαδιά  σα  αςίκικα  παιδιά. 


Να  πάχοτνε  σα  βάςανα  κέπνα  μαρ  κόπη  κέπνα  μαρ, 


ψφ  κι οι πίκπερ σςι καπδιάρ μοτ κέπνα παπαδιά σα αςίκικα  παιδιά. 


 


Άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ 


θα  ςοτ  πάπψ  παςοτμάκια  και  πανσόυλερ, 


θα  ςοτ  πάπψ  παςοτμάκια  και  πανσόυλερ 


Άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ.


Όποιορ  δεν  είναι  μεπακλήρ  κέπνα  μαρ  κόπη  κέπνα  μαρ, 


ψφ  σοτ  ππέπει  να  πεθάνει  κέπνα  παπαδιά  σα  αςίκικα  παιδιά. 


Γιασί  ςε  σούσο  σον  νσοτνιά  κέπνα  μαρ  κόπη  κέπνα  μαρ, 


ψφ σον σόπο σςάμπα πιάνει κέπνα παπαδιά σα αςίκικα παιδιά. 


 


Άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ 


θα  ςοτ  πάπψ  εκασό  δπαφμών  πανσόυλερ, 


θα  ςοτ  πάπψ  εκασό  δπαφμών  πανσόυλερ 


άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ  άινσε  ώπλερ. 
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3. ΑΛΑΣΑΣΙΑΝΗ 


παγούδι με πποωλετςη από σα Αλάσςασα (πποάςσιο Ρμύπνηρ) φεπςονϊςοτ Επτθπαϋαρ Μικπά Αςϋαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού 


εϋναι 9/8 (2-3-2-2) και φοπεύεσαι ςσα βϊμασα «ΙΔΙΟΣΠΟΣ ΑΝΙΚϏΙΡΟΣ ΧΟϏΟΣ». 


 


σα  Αλάσςασα  ςσην  Παναγιά  ςσα  Αλάσςασα  ςσην  Παναγιά, 


ςσα  Γιόδημα  από  πίςψ  Αλασςασιανή, 


ςσα  Γιόδημα  από  πίςψ  Πανψφψπιανή. 


Έφψ  υτσέχει  λεμονιά  έφψ  υτσέχει  λεμονιά, 


και  πάψ  να  σην  ποσίςψ  Αλασςασιανή, 


και  πάψ  να  σην  ποσίςψ  Πανψφψπιανή. 


Άωνσε  άωνσε  γκινσελίμ  Αλασςασιανή 


θα  ςε  κλέχψ  δε  ς’  αυήνψ  Πανψφψπιανή. 


 


σα  Αλάσςασα  είναι  οι  έμοπυερ  ςσα  Αλάσςασα  είναι  οι  έμοπυερ, 


και  ςσα  Βοτπλά  οι  άςππερ  Αλασςασιανή, 


και  ςσα  Βοτπλά  οι  άςππερ  Πανψφψπιανή. 


Σςεςμέ  και  Κάσψ  Παναγιά  Σςεςμέ  και  Κάσψ  Παναγιά, 


ξανθέρ  και  ματπομάσερ  Αλασςασιανή, 


ξανθέρ  και  ματπομάσερ  Πανψφψπιανή. 


Έλα  έλα  ποτ  ςοτ  λέγψ  Αλασςασιανή, 


μη  με  στπαννείρ  και  κλαίγψ  Πανψφψπιανή. 


 


Κακόβολε  μοτ  νσοτςεμέ  Κακόβολε  μοτ  νσοτςεμέ, 


με  σιρ  ανηυοπιέρ  ςοτ  Αλασςασιανή, 


με  σιρ  ανηυοπιέρ  ςοτ  Πανψφψπιανή. 


Κάνε  και  ‘μέ’  γεισόνιςςα  κάνε  και  ‘μέ’  γεισόνιςςα 


με  σιρ  γεισόνιςςερ  ςοτ  Αλασςασιανή, 


με  σιρ  γεισόνιςςερ  ςοτ  Πανψφψπιανή. 


Άωνσε  άωνσε  γκινσελίμ  Αλασςασιανή 


θα  ςε  κλέχψ  δε  ς’  αυήνψ  Πανψφψπιανή.


 


 


 


 


 


σα  Αλάσςασα  είναι  ένα  βοτνό  ςσα  Αλάσςασα  είναι  ένα  βοτνό, 


Καπάνσαη  σο  λένε  Αλασςασιανή, 


Καπάνσαη  σο  λένε  Πανψφψπιανή. 


Ποτ  πάνε  οι  Αλασςασιανέρ  ποτ  πάνε  οι  Αλασςασιανέρ, 


και  σον  καημό  σοτρ  λένε  Αλασςασιανή, 


και  σον  καημό  σοτρ  λένε  Πανψφψπιανή. 


Άωνσε  άωνσε  γκινσελίμ  Αλασςασιανή 


θα  ςε  κλέχψ  δε  ς’  αυήνψ  Πανψφψπιανή. 


 


Κόκκινα  μιςουούςσανα  κόκκινα  μιςουούςσανα, 


και  κοπαλλιά  πολκάκια  Αλασςασιανή, 


και  κοπαλλιά  πολκάκια  Πανψφψπιανή. 


Έπημα  απομείνασε  έπημα  απομείνασε, 


μές’  σα  ςσενά  ςοκάκια  Αλασςασιανή, 


μές’  σα  ςσενά  ςοκάκια  Πανψφψπιανή. 


Άωνσε  άωνσε  γκινσελίμ  Αλασςασιανή 


θα  ςε  κλέχψ  δε  ς’  αυήνψ  Πανψφψπιανή. 
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4. ΓΙΑΡΟΤΜΠΙ 


παγούδι επψσικού πεπιεφομωνοτ με πποωλετςη από ση φεπςόνηςο σηρ Επτθπαϋαρ Μικπά Αςϋαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 


8/8 (3-3-2) και φοπεύεσαι ψρ «ΡΣϏΟ-ΜΠΑΛΟΡ ΜΙΚϏΑ ΑΡΙΑΡ». 


 
Δεν  ημποπώ  δεν  ημποπώ  σα  μάσια  μοτ, 


δεν  ημποπώ  δεν  ημποπώ  σα  μάσια  μοτ, 


χηλά να  σα ςηκώςψ  χηλά  να  σα  ςηκώςψ  βάω  βάω  αμάν. 


Και  σςι  καημέ…  και  σςι  καημένηρ  μοτ  καπδιάρ, 


και  σςι  καημέ…  και  σςι  καημένηρ  μοτ  καπδιάρ, 


αγέπα  να  σςι  δώςψ  αγέπα  να  σςι  δώςψ  βάω  βάω  αμάν. 


Γιαπούμπι  φάνομαι  Γιαπούμπι  πεθαίνψ, 


εγώ  για  ‘ςένα(νε)  ςκίζψ  ση  γηρ  και  μπαίνψ, 


Μαπιγίσςα  σςίκι-σςίκι  ςπάς’  σα, 


Μαπιγίσςα  σςίκι-σςίκι  ςπάς’  σα  σά  βπαφιολάκια  ςοτ. 


 


Ποια  θάλαςςα  ποια  θάλαςςα  ποιορ  ποσαμόρ, 


ποια  θάλαςςα  ποια  θάλαςςα  ποιορ  ποσαμόρ, 


ποια  βπύςη δε  θολώνει ποια  βπύςη δε  θολώνει βάω  βάω  αμάν. 


Ποιορ  έφει  αγά…  ποιορ  έφει  αγάπη  ςσην  καπδιά, 


ποιορ  έφει  αγά…  ποιορ  έφει  αγάπη  ςσην  καπδιά, 


και  δεν  σο  υανεπώνει  και  δεν  σο  υανεπώνει  βάω  βάω  αμάν. 


Γιαπούμπι  φάνομαι  Γιαπούμπι  πεθαίνψ, 


Γιαπούμπι  ς’  αγαπώ  ςκίζψ  ση  γηρ  και  μπαίνψ, 


Γιαπούμπι  σα  ποσήπια  ςπάς’  σα  


Γιαπούμπι  σα  ποσήπια  ςπάς’  σα  με  σα  φεπάκια  ςοτ. 


 


Ποιορ  πληγψμέ…  ποιορ  πληγψμένορ  έγιανε, 


ποιορ  πληγψμέ…  ποιορ  πληγψμένορ  έγιανε, 


να  βπψ  και  ‘γώ  σο  θάππορ  να  βπψ  και  ‘γώ  σο  θάππορ  


βάω  βάω  αμάν. 


Να  βπψ  και  ‘γψ  να  βπψ  και  ‘γψ  παπηγοπιά, 


να  βπψ  και  ‘γώ  να  βπψ  και  ‘γψ  παπηγοπιά, 


πψρ  δε με  παίπνει  ο  φάπορ  πψρ  δε  με  παίπνει  ο  φάπορ  


βάω  βάω  αμάν. 


Γιαπούμπι  φάνομαι  Γιαπούμπι  πεθαίνψ, 


εγώ  για  ‘ςένα(νε)  ςκίζψ  ση  γηρ  και  μπαίνψ, 


Μαπιγίσςα  σςίκι-σςίκι  ςπάς’  σα, 


Μαπιγίσςα  σςίκι-σςίκι  ςπάς’  σα  σα  βπαφιολάκια  ςοτ. 


Γιαπούμπι  φάνομαι  Γιαπούμπι  πεθαίνψ, 


Γιαπούμπι  ς’  αγαπώ  ςκίζψ  ση  γηρ  και  μπαίνψ, 


Γιαπούμπι  σα  ποσήπια  ςπάς’  σα  


Γιαπούμπι  σα  ποσήπια  ςπάς’  σα  με  σα  φεπάκια  ςοτ. 
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5. ΓΙΩΡΓΙΣΑ 


παγούδι επψσικού πεπιεφομωνοτ με πποωλετςη σην φεπςόνηςο σηρ Επτθπαϋαρ Μικπά Αςϋαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 9/8 


(2-2-2-3) και φοπεύεσαι ςσα βϊμασα σοτ «ΑΝΙΚϏΙΡΟΣ παπαλλαγϊρ ΜΙΚϏΑ ΑΡΙΑΡ». 


 


Εγώ  έλεγα  να  ς’  αγαπώ  Γιψπγίσςα  μοτ, 


κανείρ  να  μην  κανείρ  να  μην  σο  ξέπει, 


κι  όλοι  σο  μάθανε  οι  δικοί  Γιψπγίσςα  μοτ, 


σο  μάθανε  σο  μάθανε  κι  οι  ξένοι. 


Έλα  Γιούλα  Γιούλα  Γιούλα  έλα  πάπε  ‘μέ’, 


άνοιξε  σιρ  δτο  ςοτ  αγκάλερ  μέςα  βάλε  ‘μέ’. 


 


Σο  γιαςεμί  ςσην  πόπσα  ςοτ  Γιψπγίσςα  μοτ, 


άνθιςε  και  άνθιςε  και  θα  δέςει, 


σ’  αγγελικό  ςοτ  σο  κοπμί  Γιψπγίσςα  μοτ, 


ςσα  φέπια  μοτ  ςσα  φέπια  μοτ  θα  πέςει. 


Έλα  Γιούλα  Γιούλα  Γιούλα  έλα  πάπε  ‘μέ’, 


άνοιξε  σιρ  δτο  ςοτ  αγκάλερ  μέςα  βάλε  ‘μέ’.


 


 


 


Μάζεχε  ‘ςύ  σα  γιαςεμιά  Γιψπγίσςα  μοτ, 


και  ‘γώ  σα  βε…  και  ‘γώ  σα  βελονιάζψ, 


πούληςε  σην  αγάπη  ςοτ  Γιψπγίσςα  μοτ, 


και  ‘γώ  σην  α…  και  ‘γώ  σην  αγοπάζψ. 


Έλα  Γιούλα  Γιούλα  Γιούλα  έλα  πάπε  ‘μέ’, 


άνοιξε  σιρ  δτο  ςοτ  αγκάλερ  μέςα  βάλε  ‘μέ’.


 


 


6. ΜΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΤΚΗΣΗΚΕ 


παγούδι με πποωλετςη από σην ετπύσεπη πεπιοφϊ σηρ Ρμύπνηρ και σην φεπςόνηςο σηρ Επτθπαϋαρ σηρ Μικπά Αςϋαρ. Ο πτθμόρ 


σοτ κομμασιού εϋναι 8/8 (3-3-2) και φοπεύεσαι ςσα βϊμασα σοτ «ΜΙΚϏΑΡΙΑΙΚΟΣ ΡΣϏΟΣ». 


 


Μια  πέπδικα  κατκήςσηκε  Ανασολή  και  Δύςη 


μια  πέπδικα  κατκήςσηκε  Ανασολή  και  Δύςη, 


ποτ  δεν  ητπέθει  κτνηγόρ  να  σην  εκτνηγήςει. 


Έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα  έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα. 


 


Κι  ο  κτνηγόρ  ςαν  σ’  άκοτςε  πολύ  βαπύ  σοτ  ‘υάνει 


κι  ο  κτνηγόρ  ςαν  σ’  άκοτςε  πολύ  βαπύ  σοτ  ‘υάνει, 


ςσήνει  σα  δίφστα  ςσην  ακσή  σα  ξόβεπγα  ςσιρ  κάμποι. 


Έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα  έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα. 


 


Σα  δίφστα  σα  μεσαξψσά  ςσ’  Αλή  Παςά  σην  βπύςη 


σα  δίφστα  σα  μεσαξψσά  ςσ’  Αλή  Παςά  σην  βπύςη, 


και  πάει  η  πέπδικα  να  πιει  και  πιάνεσαι  αυ’  ση  μύση. 


Έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα  έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα. 


 


Φαμηλοπιάνε  κτνηγέ  γιασί  η  χτφή  μοτ  βγαίνει 


φαμηλοπιάνε  κτνηγέ  γιασί  η  χτφή  μοτ  βγαίνει, 


φαμηλοπιάνει  ο  κτνηγόρ  κάνει  υσεπά  και  υεύγει. 


Έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα  έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα.
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Κπίμα  ςε  ςένα  κτνηγέ  κπίμα  ςσην  εμοπυιά  ςοτ 


κπίμα  ςε  ςένα  κτνηγέ  κπίμα  ςσην  εμοπυιά  ςοτ, 


και  να  ςοτ  υύγει  η  πέπδικα  μέςα  αυ'  σην  αγκαλιά  ςοτ. 


Έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα  έλα πελα  πελαλαπελαπελαλα. 


 


7. ΟΛΜΑΖ 
παγούδι με πποωλετςη από σην ετπύσεπη πεπιοφϊ σηρ φεπςονϊςοτ σηρ Επτθπαϋαρ Μικπά Αςϋαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού 


εϋναι 9/8 (2-2-2-3) και φοπεύεσαι ςσα βϊμασα σοτ «ΑΝΙΚϏΙΡΟΣ παπαλλαγϊρ ΜΙΚϏΑ ΑΡΙΑΡ». 


 
Από  σα γλτκά  ςοτ  μάσια 


σπέφει  αθάνασο  νεπό  ςεβνσί  μ’  αμάν, 


και  ςοτ  γύπεχα  λιγάκι 


και  δε  μοτ  ‘δψςερ  και  δε  μοτ  ‘δψςερ  να  πιψ. 


Ολμάζ  πιπίνι  μοτ  Ολμάζ  να  με  πεθάνειρ  πολεμάρ, 


να  με  πεθάνειρ  πολεμάρ  Ολμάζ  πιπίνι  μοτ  Ολμάζ. 


 


Είπα  ςοτ  μη  με  πειπάζειρ 


κι  άςε  ‘μέ’  ςσο  φάλι  μοτ  ςεβνσί  μ’  αμάν, 


και  σο  νοτ  μοτ  σον  επήπερ 


από  σο  κευά…  από  σο  κευάλι  μοτ. 


Έλα  να  πάμε  μάσια  μοτ  κι  αρ  υέποτν  σα  κομμάσια  μοτ, 


κι  αρ  υέποτν  σα  κομμάσια  μοτ  έλα  να  πάμε  μάσια  μοτ.


 


 


 


Άςε  με  γλτκιά  μ’  αγάπη 


ν’  ακοτμπήςψ  πάνψ  ςοτ  ςεβνσί  μ’  αμάν, 


και  ζεπμάνια  πια  δεν  έφψ 


να  θψπώ  σα  κά…  να  θψπώ  σα  κάλλη  ςοτ. 


Έλα  να  πάμε  εκεί  ποτ  λερ  ποτ  κάνοτν  σα  ποτλιά  


υψλιέρ, 


ποτ  κάνοτν  σα  ποτλιά  υψλιέρ  έλα  να  πάμε  εκεί  ποτ  λερ.
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Βίνσεο: 


 


  



http://www.youtube.com/watch?v=4PITQxC94Jg

http://www.youtube.com/watch?v=1iX6X-r8q-4
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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ΥΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΡ.Κ.Ε.Σ. 


παποτςιαζόμενη πεπιοφϊ: ΒΩΛΑΚΑ, ΔΡΑΜΑ 


 







ΕΡ.Κ.Ε.Σ. – ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΨΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 2010 


 


COPYRIGHT: ERKET 2011 
2 


Βιογπαυικό: 


Το «Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος» ιδπύθηκε σο ωσορ 2010, με ςκοπό να 


πποάγει σην επιςσημονικϊ ωπετνα και ση μελωση ςφεσικά με σο πολισιςμικό υαινόμενο σοτ 


ελληνικού σπαγοτδϊμασορ. Έδπα σοτ εϋναι ο Χολαπγόρ και διαθωσει πεπιυεπειακά σμϊμασα ςσην 


Αθϊνα και ςση Βούλα. 


Σσοτρ βαςικούρ ςσόφοτρ σοτ ΕϏ.Κ.Ε.Τ. εϋναι η ανάληχη και η διοπγάνψςη επετνησικών 


ππογπαμμάσψν και επετνησικών αποςσολών ποτ να ςφεσϋζονσαι άμεςα ϊ ωμμεςα με ση μελωση σοτ 


ςτγκεκπιμωνοτ πολισιςμικού υαινομωνοτ. Η δημιοτπγϋα απφεϋψν ποτ ςφεσϋζονσαι με σο ελληνικό 


σπαγούδημα όπψρ: διςκογπαυϋα, βιβλιοθϊκη, επετνησικωρ ηφησικωρ κασαγπαυωρ, υψσογπαυϋερ και 


κινημασογπαυικωρ σαινϋερ αποσελούν επϋςηρ κύπιοτρ ςσόφοτρ σοτ επετνησικού πλαιςϋοτ σοτ 


ΕϏ.Κ.Ε.Τ.. 


Σσιρ εκπαιδετσικωρ δπαςσηπιόσησερ σοτ ΕϏ.Κ.Ε.Τ. ππψσεύονσα πόλο ωφει η διοπγάνψςη 


επιςσημονικών εκπαιδετσικών ππογπαμμάσψν, ςεμιναπϋψν και διαλωξεψν ςφεσικών με σο γνψςσικό 


ανσικεϋμενο σοτ ελληνικού σπαγοτδϊμασορ, καθώρ επϋςηρ και οι πποςκλϊςειρ αναγνψπιςμωνψν 


μοτςικών επμηνετσών και εκπαιδετσών, από σην Ελλάδα ϊ από σο εξψσεπικό, ςφεσιζόμενψν με σο 


ανσικεϋμενο σοτ ελληνικού σπαγοτδϊμασορ για να ςτμμεσωφοτν ςε διαλωξειρ, master-classes, ςεμινάπια 


και εκδηλώςειρ ποτ διοπγανώνονσαι από σο Κωνσπο. Η ςύςσαςη υψνησικών ςτνόλψν ποτ θα 


αποδϋδοτν σα διάυοπα εϋδη ελληνικού σπαγοτδϊμασορ, η εκπαϋδετςη και η επιμόπυψςη μονψδών, 


καθώρ και η διδαςκαλϋα και η ευαπμογϊ υψνησικών σεφνικών αλλά και μοτςικών-μοτςικολογικών 


γνώςεψν αποσελούν βαςικούρ εκπαιδετσικούρ ςκοπούρ σοτ Κωνσποτ. Τωλορ, θα πποςυωπονσαι 
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μαθϊμασα ποτ αλληλοεπιδπούν και ςτνεπικοτπούν ση διαδικαςϋα σοτ σπαγοτδϊμασορ (φοπόρ, 


θωασπο, μοτςικά όπγανα). 


Το μικσό υψνησικό ςύνολο παπαδοςιακϊρ και λαϊκϊρ μοτςικϊρ σοτ «Ερευνητικού Κέντρου 


Ελληνικού Τραγουδήματος» ωφει ςτςσαθεϋ από σιρ απφωρ σοτ 2010 τπό σην καλλισεφνικϊ 


διεύθτνςη και ση διδαςκαλϋα σηρ Βιβϊρ Γ. Κανελλάσοτ. Στνολικά εϋναι εγγεγπαμμωνα πεπϋ σα 70 


ενϊλικα μωλη με πολτεσϊ φοπψδιακϊ εμπειπϋα, εκ σψν οποϋψν 30 απαπσϋζοτν σην ομάδα 


παπαςσάςεψν. Το ςύνολο εϋναι εξειδικετμωνο ςε πεπεπσόπιο ςφεσικό με σον ελληνικό παπαδοςιακό 


και λαϊκό μοτςικό πολισιςμό (παπαδοςιακά σπαγούδια ηπειπψσικϊρ & νηςιψσικϊρ Ελλάδαρ, αςσικά 


ςμτπναϋικα και πολϋσικα σπαγούδια, κανσάδερ & απφονσοπεμπωσικα). 


[Ιςσοςελίδα: ΕΡ.Κ.Ε.Τ. / Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: info@erket.org, / Σαφτδπομική Διεύθτνςη: Γ. Βενσούπη 51γ, 


15562 Φολαπγόρ / Σηλέυψνο & Υαξ: 210.6519697] 


 


τμμεσέφονσα Μέλη: 


Δωςποινα Βάθη, Χπιςσϋνα Βαςςάλοτ, Ελωνη Βτζούπη, Ελωνη Δελάλη, Βάςψ Δημησποπούλοτ, 


Βιβϊ Κανελλάσοτ, Κλειώ Καπαϊσϋδοτ, Διοντςϋα Κιολεΐδη, Ζανϋν Μπάεσ, Τωπχη Οικονομοπούλοτ, 


Επιυύλη Σαββϋδοτ, Σσωλλα Τςώνη. 


Καλλισεφνική Διετθτνσήρ: Βιβή Γ. Κανελλάτου   



http://www.erket.org/

mailto:info@erket.org
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Ππόγπαμμα: 


1. Η ΣΑΜΑΣΙΑ 


Τπαγούδι, ποτ λωγεσαι αποκλειςσικά από γτναϋκερ, ςτνϊθψρ “a cappella”, με ση μοπυϊ διυψνϋαρ (μελψδϋα-ιςοκπάσημα) ποτ 


ςτνηθϋζεσαι ςσο Βώλακα αλλά και ςε φψπιά ποτ ανϊκοτν ςσο βόπειο σμϊμα σοτ νομού Δπάμαρ. Το σπαγούδι ωφει ψρ θωμα 


σοτ σην απαγψγϊ και σον εκσοτπκιςμό μϋαρ ελληνοπούλαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 7/8. 


 


Σο  λένε  σ’  αηδονάκια  κάσψ  ςσα  πέμασα, 


‘κλεχαν  σην  σαμασία  για  ση  μαμά  δεν  είναι  χέμασα. 


 


Σην  πήπαν  και  σην  πήγαν  ςσα  σούπκικα  φψπιά, 


ςσα  παφοτλά  σηρ  φέπια  για  ση  μαμά  σηρ  βάλανε  κανά. 


 


Μπποςσά  η  σαμασία  και  πίςψ  η  Υασ’μά, 


υεπένσζερ  σοτρ  υοπούςαν  για  ση  μαμά  ήσαν  μεσαξψσά.


 


Έλα  βπε  σαμασία  έλα  ςσο  ςπίσι  μαρ, 


σςιυλίκια  φαπιςμένα  για  ση  μαμά  κι  όλα  σα  ςπίσια  μαρ. 


 


Έλα  βπε  σαμασία  έλα  ςσην  εκκληςιά, 


έλα  να  πποςκτνήςειρ  για  ση  μαμά  Φπιςσό  και  Παναγιά. 


 


 


 
 


2. Η ΔΙΑΜΑΝΣΩ 
Τπαγούδι, ποτ λωγεσαι αποκλειςσικά από γτναϋκερ, ςτνϊθψρ “a cappella”, με ση μοπυϊ διυψνϋαρ (μελψδϋα-ιςοκπάσημα) ποτ 


ςτνηθϋζεσαι ςσο Βώλακα αλλά και ςε φψπιά ποτ ανϊκοτν ςσο βόπειο σμϊμα σοτ νομού Δπάμαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 


5/8. 


 
Δένσπο (ν)εί… μψπέ Διαμάνσψ  δένσπο  (ν)είφα  ςσην  ατλή  μοτ, 


δένσπο (ν)είφα  ςσην  ατλή  μοτ  κτπαπίςςια  ςσον  μπαξέ  μοτ. 


 


Κτπαπί…  μψπέ  Διαμάνσψ  κτπαπίςςια  ςσον  μπαξέ  μοτ, 


κτπαπίςςια  ςσον  μπαξέ  μοτ  κόπη  μ’  κάθεσαι  ςσον  ίςκιο. 


 


Κόπη  μ’  κά…  μψπέ  Διαμάνσψ  κόπη  μ’  κάθεσαι  ςσον  ίςκιο, 


κόπη  μ’  κάθεσαι  ςσον  ίςκιο  κι  έπλεκε  φπτςό  γαωσάνι. 


 


Κι  έπλεκε  μψπέ  Διαμάνσψ  κι  έπλεκε  φπτςό  γαωσάνι, 


κι  έπλεκε  φπτςό  γαωσάνι  Σούπκορ  πέπνα  και  πψσάει. 


 


Σούπκορ  πέ…  μψπέ  Διαμάνσψ  Σούπκορ  πέπνα  και  πψσάει, 


Σούπκορ  πέπνα  και  πψσάει  σι  σο  θέλειρ  σο  γαωσάνι. 


Σι  σο  θερ  μψπέ  Διαμάνσψ  σι  σο  θέλειρ  σο  γαωσάνι, 


σι  σο  θέλειρ  σο  γαωσάνι  σι  σο  θέλειρ  και  σο  πλέκειρ. 


 


Σι  σο  θερ  μψπέ  Διαμάνσψ  σι  σο  θέλειρ  και  σο  πλέκειρ, 


σι  σο  θέλειρ  και  σο  πλέκειρ  ε…  βπε  Σούπκε  σοτπκεμένε. 


 


Ε…  βπε  Σοτ…  μψπέ  Διαμάνσψ  ε…  βπε  Σούπκε  σοτπκεμένε, 


ε…  βπε  Σούπκε  σοτπκεμένε  σι  ςε  μέλει  κι  όλο  πψσάρ. 


 


Σι  ςε  με…  μψπέ  Διαμάνσψ  σι  ςε  μέλει  κι  όλο  πψσάρ, 


σι  ςε  μέλει  κι  όλο  πψσάρ  σι  σο  θέλψ  θα  σο  κάνψ. 


 


Σι  σο  θέ…  μψπέ  Διαμάνσψ  σι  σο  θέλψ  θα  σο  κάνψ, 


σι  σο  θέλψ  θα  σο  κάνψ  ςσο  καςμίκι  θα  σο  βάλψ.
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3. ΠΑΝΩ Ε ‘ΚΕΙΝΟ ΣΟ ΒΟΤΝΟ 


Τπαγούδι, ποτ λωγεσαι αποκλειςσικά από γτναϋκερ, ςτνϊθψρ “a cappella”, με ση μοπυϊ διυψνϋαρ (μελψδϋα-ιςοκπάσημα) ποτ 


ςτνηθϋζεσαι ςσο Βώλακα αλλά και ςε φψπιά ποτ ανϊκοτν ςσο βόπειο σμϊμα σοτ νομού Δπάμαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 


2/4. 


 


Πάνψ  ςε  κείνο  σοω  βοτνό  Ελένη  (ν)αμά’ 


πάνψ  ςε  κείνο  σοω  βοτνό  Ελένη  (ν)αμά’, 


πάνψ  πάνψ  ςε  ‘κείν’  ση  πάφη 


πάνψ  πάνψ  ςε  ‘κείν’  ση  πάφη. 


 


Ζτγιάζονσαι  οι  έμοπυερ  Ελένη  (ν)αμά’ 


ζτγιάζονσαι  οι  έμοπυερ  Ελένη  (ν)αμά’, 


και  σα  και  σα  μαπγαπισάπια 


και  σα  και  σα  μαπγαπισάπια. 


 


Να  μη  ςοτ  κακουαίνεσαι  Ελένη  (ν)αμά’ 


να  μη  ςοτ  κακουαίνεσαι  Ελένη  (ν)αμά’, 


ποτ  είςαι  ποτ  είςαι  κονσή  ςσο  μπόι 


ποτ  είςαι  ποτ  είςαι  κονσή  ςσο  μπόι.


 


 


Κονσόρ  είν’  κι  ο  βαςιλικόρ  Ελένη  (ν)αμά’ 


κονσόρ  είν’  κι  ο  βαςιλικόρ  Ελένη  (ν)αμά’, 


σον  ςέ…  σον  ςέπνοτν  παλικάπια 


σον  ςέ…  σον  ςέπνοτν  παλικάπια. 


 


Χηλά  είν’  σα  γαωδοτπάγκαθα  Ελένη  (ν)αμά’ 


χηλά  είν’  σα  γαωδοτπάγκαθα  Ελένη  (ν)αμά’, 


σα  σπώ…  σα  σπώνε  σα  γαωδούπια 


σα  σπώ…  σα  σπώνε  σα  γαωδούπια.
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4. ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΗ ΜΑΝΑ ΟΤ 


Τπαγούδι, ποτ λωγεσαι αποκλειςσικά από γτναϋκερ, ςτνϊθψρ “a cappella”, με ση μοπυϊ διυψνϋαρ (μελψδϋα-ιςοκπάσημα) ποτ 


ςτνηθϋζεσαι ςσο Βώλακα αλλά και ςε φψπιά ποτ ανϊκοτν ςσο βόπειο σμϊμα σοτ νομού Δπάμαρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 


2/4. 


 
Ανάθεμα  ανάθεμα  ση  μάνα  ςοτ 


ανάθεμα  ανάθεμα  ση  μάνα  ςοτ, 


ανάθεμα  ση  μάνα  ςοτ  ση  μάνα  ση  δική  ςοτ. 


 


Ποτ  δε  μαρ  α…  ποτ  δε  μαρ  αππαβώνιαςε 


ποτ  δε  μαρ  α…  ποτ  δε  μαρ  αππαβώνιαςε, 


ποτ  δε  μαρ  αππαβώνιαςε  εμέ’  και  εςέ’  μαζί  ςοτ. 


 


 


Σηρ  είφερ  πει  σηρ  είφερ  πει  σι  θα  γίνψ 


σηρ  είφερ  πει  σηρ  είφερ  πει  σι  θα  γίνψ, 


σηρ  είφερ  πει  σι  θα  γίνψ  σην  πόπσα  ςοτ  θα  ζώςψ. 


 


‘Κείνον  σο  νέ…  ‘κείνον  σο  νέο  π’  αγαπάρ 


‘κείνον  σο  νέ…  ‘κείνον  σο  νέο  π’  αγαπάρ, 


‘κείνον  σο  νέο  π’  αγαπάρ  εγώ  θα  σο  ςκοσώςψ. 


 


 


Αηδόνια  δε…  αηδόνια  δεκασέςςεπα 


αηδόνια  δε…  αηδόνια  δεκασέςςεπα, 


αηδόνια  δεκασέςςεπα  θα  ςσείλψ  ςσην  ατλή  ςοτ. 


 


Να  κελαηδούν  να  κελαηδούν  κάθε  ππψί 


να  κελαηδούν  να  κελαηδούν  κάθε  ππψί, 


να  κελαηδούν  κάθε  ππψί  να  ςκάςοτν  οι  εφθποί  ςοτ. 


 


αν  σι  σο  θέ…  ςαν  σι  σο  θέλει  η  μάνα  ςοτ 


ςαν  σι  σο  θέ…  ςαν  σι  σο  θέλει  η  μάνα  ςοτ, 


ςαν  σι  σο  θέλει  η  μάνα  ςοτ  σηρ  νύφσαρ  σο λτφνάπι. 


 


Αυού  κονσά  αυού  κονσά  σηρ  κάθεσαι 


αυού  κονσά  αυού  κονσά  σηρ  κάθεσαι, 


αυού  κονσά  σηρ  κάθεσαι  ο  ήλιορ  σο  υεγγάπι. 


 


Ζαφαποζτ…  ζαφαποζτμψμένη  μοτ 


ζαφαποζτ…  ζαφαποζτμψμένη  μοτ, 


ζαφαποζτμψμένη  μοτ  με  μέλι  και  με  γάλα. 


 


Υαπμάκι  με  υαπμάκι  με  επόσιζερ 


υαπμάκι  με  υαπμάκι  με  επόσιζερ, 


υαπμάκι  με  επόσιζερ  ατσή  σην  εβδομάδα. 
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Βίνσεο: 


 


  



http://www.youtube.com/watch?v=HqNl5Era6eI
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 


  







ΕΡ.Κ.Ε.Σ. – ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΨΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 2010 


 


COPYRIGHT: ERKET 2011 15 


Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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ΥΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΚΦΕ 


παποτςιαζόμενη πεπιοφϊ: ΔΗΜΟ ΕΛΛΑΝΩΝ, ΚΑΡΔΙΣΑ 
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Βιογπαυικό: 


 ο υψνησικό ςύνολο «Βάκχες» ανϊκει ςσο ςψμασεϋο «Βάκφερ – Κωνσπο Παπαδοςιακού 


Χοπού & Κποτςσών» ποτ ιδπύθηκε σο ωσορ 1997 με καλλισεφνικό διετθτνσϊ σον Αποςσόλη άκη. 


ο πεπεπσόπιο ποτ αποδϋδει σο ςύνολο εϋναι ςφεσικό με σον ελληνικό λαϊκό μοτςικό πολισιςμό. 


Έφει λάβει μωπορ ςε πλεϋςσερ μοτςικό-φοπετσικωρ παπαςσάςειρ. 


[Ιςσοςελίδα: Βάκχες / Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: apo_con@yahoo.gr, / Σαφτδπομική Διεύθτνςη: Ππαμάνσψν 18, 


11741 Αθήνα / Σηλέυψνο & Υαξ: 210.9242715 / Κινησό: 6977.717567] 


τμμεσέφονσα Μέλη: 


Βάια Ζιώζιοτ, Φιλιώ Καλτβιώσοτ, Χπτςούλα άκη-Καλτβιώσοτ, Αποςσόληρ άκηρ. 


Μαπϋα Αδάμη, Ϗούλα Βάλλα, Μαπϋα Βιλλιώση, Βαςιλικϊ Καπάνσαη, Αναςσαςϋα Καπαφάλιοτ, 


Φανϊ Κεςόγλοτ, Χπιςσϋνα Κοτκοτπάβα, Βαςιλικϊ Λάγαπη,  Απιάδνη Λεβενσάκοτ, 


Βαςιλικϊ Ματπϋδοτ, Κωλλτ Μαςούπα, Λοτκϋα Μπάκα, Λοτκϋα Πελλοπονηςϋοτ, 


Νασάςα Πωσποτ - Βαποτφάκη, Βαςιλικϊ άκη, Έυη ςιγάνη, Έπη Φπϋγκοτ. 


Ιψάννα Απβανϋση, Φανϊ Απβανϋση, Κψνςσανσϋνα Καππά, Ρσευανϋα Μηλιαπάκη, 


Κτπιακϊ Παπανδπιανού, Αλκμϊνη άκη, Ρσατπούλα ζιπάκη. 


Νσωυι: Ανσώνηρ Βαλαςάκηρ. 


Καλλισεφνικόρ ύμβοτλορ: Αποστόλης Τάκης   



http://www.facebook.com/pages/BAKCHES/70383307578

mailto:apo_con@yahoo.gr
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Ππόγπαμμα: 


1. ΕΕΦ ΜΩΡΕ [ΕΡΓΙΑΝΙ] 


παγούδι με ποικιλϋα ςσϋφψν, ανάλογα με σην πεπϋςσαςη και σιρ υψνησικωρ δτνασόσησερ από σο ςεπγιάνι σψν γτναικών. 


παγοτδιωσαι ςσο ξεκϋνημα σοτ γλενσιού, ςσην πλασεϋα σοτ φψπιού, ςσιρ πεπιόδοτρ σψν μεγάλψν εοπσών. 
 


σην πόπσα και μψπ’ μάσια μοτ, ςσην πόπσα και ςσ’ αλώνι ςοτ, 


ςσην πόπσα και ςσ’ αλώνι ςοτ, κι όξψ ςσο πεπιβόλι ςοτ. 


 


Σπανόρ φοπόρ μψπ’ μάσια μοτ, σπανόρ φοπόρ ποτ γίνεσαι, 


σπανόρ φοπόρ ποτ γίνεσαι, σπανόρ και διπλογτπιςσόρ. 


 


Να ‘φα νεπά…   μψπ΄ μάσια μοτ, να ΄φα νεπάνσζιο να ‘πιφνα, 


να ΄φα νεπάνσζιο να ‘πιφνα, να ξεδιπλώςψ σο φοπό.


Να ξεδιπλώ…  μψπ’ μάσια μοτ, να ξεδιπλώςψ σο φοπό, 


να ξεδιπλώςψ σο φοπό, να ιδώ ση κόπη απ’ αγαπώ. 


 


Πώρ ςιώσαι πψρ μψπ΄ μάσια μοτ, πψρ ςιώσαι πψρ λτγίζεσαι, 


πψρ ςιώσαι πψρ λτγίζεσαι, πψρ βεπγοκαλαμίζεσαι. 


 


αν σο παπά…   μψπ’ μάσια μοτ, ςαν σο παπάκι ςσο νεπό, 


ςαν σο παπάκι ςσο νεπό, ςαν ση βαπκούλα ςσο γιαλό. 


 


 


 


2. ’ ΑΥΗΝΩ ΓΕΙΑ ΜΑΝΟΤΛΑ ΜΟΤ 
παγούδι σοτ αποφψπιςμού σηρ νύυηρ κασά ση διάπκεια σηρ πομπϊρ ππορ ση ςσωχη και ση γαμϊλια σελεσϊ. 


 
’ αυήνψ γεια μανούλα μοτ, μψπ(έ) σπία γταλιά γταλιά υαπμάκια, 


Ωφ, ψφ! Σο ‘να να πί…  σο ‘να να πίνειρ σο ππψί. 


 


Σο ‘να να πίνειρ σο ππψί, μψπ(έ) σ’ άλλο σο με - σο μεςημέπι, 


Ωφ, ψφ! Σο σπίσο σο  σο σπίσο σο υαπμακεπό.


 
 


Σο σπίσο σο υαπμακεπό, μψπ(έ) να πίν’ρ σο βπάδτ βπάδτ, 


Ωφ, ψφ! Όνσαρ θα παρ – όνσαρ θα παρ να κοιμηθείρ. 
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3. ΠΕΝΣΕ ΠΟΝΣΙΚΕ 


παγούδι αποκπιάσικο. 


 


Πένσε πόνσικερ, μψπ’ πένσε πόνσικερ, 


και δεκασπείρ ντυίσςερ και δεκασπείρ ντυίσςερ. 


 


Γάμο έκαναν, μψπ’ γάμο έκαναν, 


μ’ ένα ςπτπί ςσιαπάκι μ’ ένα ςπτπί ςσιαπάκι. 


 


Χείπα ζύμψνε, μψπ’ χείπα ζύμψνε, 


και κόν’σα κοςκινούςε και κόν’σα κοςκινούςε. 


 


Πάει κι ο μπάκακαρ, μψπ’ πάει κι ο μπάκακαρ, 


με σον κοτβά ςσο φέπι με σον κοτβά ςσο φέπι. 


 


‘Μενα με θέλεσε, μψπ’ ‘μενα με θέλεσε, 


νεπό να κοτβαλήςψ και να ςαρ βοηθήςψ; 


 


Δε ςε θέλοτμε, μψπ’ δε ςε θέλοτμε, 


νεπό να κοτβαλήςειρ και να μαρ βοηθήςειρ.


 


Πάει κι ο μέπμηγκαρ, μψπ’ πάει κι ο μέπμηγκαρ, 


με σην σπιφιά ςσον ώμο με σην σπιφιά ςσον ώμο. 


 


‘Μένα με θέλεσε, μψπ’ ‘μένα με θέλεσε, 


ξύλα να κοτβαλήςψ και να ςαρ βοηθήςψ; 


 


Δε ςε θέλοτμε, μψπ’ δε ςε θέλοτμε, 


ξύλα να κοτβαλήςειρ και να μαρ βοηθήςειρ. 


 


Πάει κι ο σζίσζικαρ, μψπ’ πάει κι ο σζίσζικαρ, 


με σα φαπσιά ςσα φέπια με σα φαπσιά ςσα φέπια. 


 


‘Μένα με θέλεσε, μψπ’ ‘μένα με θέλεσε, 


παπάρ να ςσευανώςψ, δτο κοπμάκια να ενώςψ;


 


  







ΕΡ.Κ.Ε.Σ. - ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΨΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 2010 


 


COPYRIGHT: ERKET 2011 5 


4. ΚΑΛΑΘΑΚΙ 
Χοπετσικό σπαγούδι ςσο σωλορ σοτ αγεπμού σψν Λαζαπϋνψν, σο Ράββασο σοτ Λαζάποτ. 


 
Καλαθάκι μοτ μψπ’ υοτνσοτσούσςικο. 


 


Υοτνσοτσούσςικο μψπ’ κι ακπιβούσςικο. 


 


Κι ακπιβούσςικο μψπ’ ποιορ ςε ςσόλιςε. 


 


Ποιορ ςε ςσόλιςε μψπ’ ποιορ ς’ απμάσψςε. 


 


Ποιορ ς’ απμάσψςε μψπ’ σα φεπάκια ςοτ. 


 


Σα φεπάκια ςοτ μψπ’ (α)τσά με ςσόλιςαν. 


 


(Α)τσά με ςσόλιςαν μψπ’ (α)τσά μ’ απμάσψςαν. 


 


 


 


 


5. ΠΟΛΛΕ ΝΤΦΣΙΕ ΠΕΡΠΑΣΗΑ 


Χοπετσικό σπαγούδι ςποτ φοπεύεσαι ψρ «ΡΑΜΙΚΟΡ». 


 


Άααφ, Άααφ,  πολλιέ... ...(ν)ερ  ντφσιέρ  πε... ...εππά(να)σηςα, 


μ’  έ...  ένα(ια)  ‘μοπυο κοπί... ...ίσςι 


μ’ έ...  ένα(ια)  ‘μοπυο  κοπίσςι. 


 


Άααφ  να  σο(νο)  υιλής’  (α)...  (α)νσπέ(νε)πομαι, 


για  ... α να(ια)  σο  πψ  σεπιώ...  ...ώμαι 


για ...α  να(ια)  σο  πψ  σεπιώμαι. 


 


Άααφ  και  να(ια)  σ’  αυής’  α...  αυί(νι)λησο, 


σα... ...αφιά   να  γελάει  με  μέ... ...ένα 


σα... ...αφιά   να  γελάει  με  μένα. 


 


Άααφ  πεζε(νε)εύψ  δένψ  ...ψ   σ’  ά(να)λογο, 


ςση... ...ηρ  λτ(ντ)γαπιάρ  κλψνά...  ...άπι 


ςση... ...ηρ  λτ(ντ)γαπιάρ  κλψνάπι.


 


 


 


 


 


 
 


 


Άααφ  υιλώ(νψ)  σην  κόπη  ...η  μια(νια) υοπά, 


υιλώ(νψ)  σην  κόπη  δύ...  ...ύο 


υιλώ(νψ)  σην  κόπη  δύο. 


 


Άααφ  κι  απά(ιαν)  ςσο  σπίσο  ...ο  υί(νι)λημα, 


με  υε(νε)εύγει  σ’  άλο...  ...ογό  μοτ 


με  υε(νε)εύγει  σ’  άλογό  μοτ. 


 


Άααφ  λύκο(ν)ορ  να  υάει ...ει  σ’  ά(να)λογο, 


και  ςκώ(νψ)πα  σο  νσοτυέ...  ...έκι 


και  ςκώ(νψ)πα  σο  νσοτυέκι. 


 


Άααφ  κι  εγώ(ιψ)  θα πάψ  ςση...  ...ην κό(νο)πη μοτ, 


να παί(ναι)ζψ  να  γελά...   ...άψ 


να  παί(ναι)ζψ  να  γελάψ. 
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Βίνσεο: 


 


  



http://www.youtube.com/watch?v=GLzUF-xGMqs
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Υψσογπαυίερ: 
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Υψσογπαυίερ: 
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ΥΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ «ΟΙ ΠΟΤΝΣΖΑΙΟΙ» 


παρουσιαζόμενη περιοχή: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ 
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Βιογπαυικό: 


 Ομάδα κατοίκων των χωριών Δάρα και Βλαχέρνας Αρκαδίας, συνεχιστές των εθίμων, των 


δρώμενων, των χορών και των τραγουδιών της Βόρειας Μαντινείας. 


[Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: thireftis@gmail.com, Σαφτδπομική Διεύθτνςη: Π. Κάμαπη 4, 22100 Σπίπολη, Σηλέυψνο: 


2710.230270] 


 


τμμεσέφονσα Μέλη: 


Θανάσης Καβουρίνος, Γιάννης Καρούντζος, Θανάσης Καρούντζος, Χριστίνα Καρούντζου, 


Μαρία Κουτσούγερα, Θοδωρής σάμης, Φωτεινή σαρουχά, Βασίλης σαρουχάς, 


Λάμπρος σαρουχάς. 


Πίπιζα: Γιώργης Καρούντζος, Νταούλια: Γιάννης Καρούντζος & Θοδωρής σάμης. 


Τπεύθτνορ Επικοινψνίαρ: Θοδωρής Τσάμης  



mailto:thireftis@gmail.com
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Ππόγπαμμα: 


1. ΕΜΕΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΗΡΘΑΜΕ 


ραγούδι με προέλευση από τη Βόρεια Μαντινεία Αρκαδίας σε ρυθμό 7/8. 
 


Εμείρ μψπέ (ν)εμείρ εμείρ εδώ δεν ήπθαμε, 


εμείρ εδώ δεν ήπθαμε να υάμε και να πιούμε. 


 


Παπά μψπέ παπά παπά ςαρ αγαπήςαμε, 


παπά ςαρ αγαπήςαμε κι ήπθαμε να ςαρ δούμε. 


 


Εμπά… μψπέ (ν)εμπά… εμπάσε αγόπια ςσο φοπό, 


εμπάσε αγόπια ςσο φοπό κοπίσςια ςσο σπαγούδι.


 


Να ειδεί… μψπέ να ειδεί… να ειδείσε και να μάθεσε 


να ειδείσε και και να μάθεσε πψρ πιάνεσε η αγάπη. 


 


(ν)Από μψπέ (ν)από (ν)από σα μάσια πιάνεσαι, 


(ν)από σα μάσια πιάνεσαι ςσα φείλη κασεβαίνει. 


 


Κι από μψπέ κι από κι από σα φείλη ςσην καπδιά, 


κι από σα φείλη ςσην καπδιά πιζώνει και δεν βγαίνει. 


 


 


 


2. ΠΟΤ ΗΟΤΝ ΠΕΡΔΙΚΑ 
ραγούδι με προέλευση από τη Βόρεια Μαντινεία Αρκαδίας σε ρυθμό 3/4 και χορεύεται ως «ΡΑΜΙΚΟΡ». 


 


Ποτ ήςοτν πέ… πεπδικούλα  μοτ 


ποτ ήςοτν πέπδικα κπτμμένη, 


ποτ ήςοτν πέπδικα κπτμμένη 


κ΄ ήπθερ σο ππψί βπεγμένη. 


 


Ήμοτνα πεπδικούλα μοτ 


ήμοτνα χηλά ςσα πλάγια, 


ήμοτνα χηλά ςσα πλάγια  


ςσιρ δποςιέρ και ςσα λιβάδια.


 


Σι έσπψγερ πεπδικούλα μοτ 


σι έσπψγερ χηλά ςσα πλάγια, 


σι έσπψγερ χηλά ςσα πλάγια 


ςσιρ δποςιέρ και ςσα λιβάδια. 


 


Έσπψγα πεπδικούλα μοτ 


έσπψγα σο Μάη σπιυύλλι, 


έσπψγα σο Μάη σπιυύλλι 


και σον Αύγοτςσο ςσαυύλι. 
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3. ΓΕΙΡΑΝ ΣΑ ΕΛΑΣΟΚΛΑΡΑ 


ραγούδι με προέλευση από τη Βόρεια Μαντινεία Αρκαδίας σε ρυθμό 7/8. 


 


Γείπαν σα ε… γείπαν σα ελασόκλαπα 


κι ακοτμπήςανε ςσο φιόνι 


λάλα σο ποτλί κι αηδόνι. 


 


Ποιορ έλασορ ποιορ έλασορ κπασάει δποςιά, 


και ποια κοπυή σο φιόνι 


Θοδψπή Κολοκοσπώνη.


Σο Μαίναλο σο Μαίναλο κπασάει δποςιά, 


κι Αππακψσή σο φιόνι 


λάλα σο ποτλί κι αηδόνι. 


 


Και ‘ςύ δε βγαί…  και ‘ςύ δε βγαίνειρ να ςε ειδώ, 


μια μέπα ςσο μπαλκόνι, 


λάλα σο ποτλί κι αηδόνι. 


 


 


 


4. ΠΕΡΑ ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΙΣΑ – ΠΟΤ ‘Ν’ ΣΟ ΠΟΤ ‘Ν’ ΣΟ 


ραγούδια με προέλευση από τη Βόρεια Μαντινεία Αρκαδίας σε ρυθμό 7/8 και 8/8 αντίστοιχα. 


 
Πέπα ςση μψπέ Λια πέπα ςση Σπιπολισςά, 


πέπα ςση Σπιπολισςά κλέχανε μια κοπελιά. 


 


Σην επή… μψπέ Λια σην επήπε ο Λιαρ και πάει, 


σην επήπε ο Λιαρ και πάει ςσα βοτνά ση γκεζεπάει. 


 


σα βοτνά μψπέ Λια ςσα βοτνά σα φιονιςμένα, 


ςσα βοτνά σα φιονιςμένα σα μολτβοςκεπαςμένα. 


 


 


-Σπέξε Λια μψπέ Λια σπέξε Λια μοτ γλήγοπα, 


σπέξε Λια μοτ γλήγοπα θα μαρ πιάςοτν ςήμεπα. 


 


-Δε μποπώ μψπέ Λια δεν μποπώ να πεππασήςψ, 


δε μποπώ να πεππασήςψ ςσα βοτνά να γκεζεπίςψ. 


 


 


 


------------------------------------------------------------------ 
 


Πού ‘ν’ σο πού ‘ν’ σο νάσο νάσο ςσην αμτγδαλιά 'πό κάσψ. 


 


Και σςακίζει μτγδαλάκια με σα δτο σοτ σα φεπάκια. 


 


Μοτ ΄πφεσαι να κάνψ γιούπγια ςσην ποδιά ςοτ ση καινούπια. 


 


Μοτ 'πφεσαι να κάνψ γιάλα, ςσην καπδάπα με σο γάλα. 


 


Δεν μποπώ να σο γελάςψ, σο φεπάκι σοτ να πιάςψ. 


 


Όπαλα όπαλα μοτ 'ςπαςερ σα κόκκαλα. 


 


Όπαλα όπαλα με ξύλα και με πόπαλα. 
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Βίνσεο: 
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ΑΔΕΛΥΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΔΙΩΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗ 


«Η Αγία Υανεπψμένη» 


παποτςιαζόμενη πεπιοφϊ: ΠΑΠΑΔΑΣΕ, ΠΡΕΒΕΖΑ 


[σπαγούδια σοτ Καγκελάπη] 
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Βιογπαυικό: 


 Η Αδελφότητα Παπαδιωτών «Η Αγία Φανερωμένη» ιδπύθηκε ςσιρ 15 Οκσψβπϋοτ 1972. 


Διαφπονικά οι ςκοποϋ σηρ Αδελυόσησάρ μαρ, όπψρ κασαγπάυονσαι καθ’ όλη σην ποπεϋα σηρ, ϊσαν 


και εξακολοτθούν να εϋναι: 


 Η ανάπστξη σηρ αλληλεγγύηρ ανάμεςα ςσοτρ απανσαφού σηρ γηρ Παπαδιώσερ αλλά και 


μεσαξύ όλψν σψν σοπικών ςτλλόγψν ποτ επιδιώκοτν παπάλληλοτρ ςκοπούρ με ςσόφο σην 


επϋλτςη σψν πποβλημάσψν και σην εκσωλεςη κοινψυελών και εξψπαϊςσικών ωπγψν. 


 Η διασϊπηςη, καλλιωπγεια και πποβολϊ σοτ λαϊκού πολισιςμού σηρ πεπιοφϊρ. 


 Η οπγάνψςη πολισιςσικών εκδηλώςεψν ποικϋλοτ πεπιεφομωνοτ με ςσόφο σην καλλιωπγεια και 


διαυύλαξη σηρ πολισιςσικϊρ μαρ κληπονομιάρ. 


Με πτξϋδα, λοιπόν, σοτρ παπαπάνψ ςκοπούρ και με όπλα σιρ απφωρ και σιρ αξϋερ σηρ 


αλληλοβοϊθειαρ, σηρ ππόσαξηρ σοτ γενικού ςσο ασομικό, σηρ τπεπηυάνειαρ και σηρ αξιοππωπειαρ, 


σα μωλη σηρ Αδελυόσησαρ ετελπιςσούν να αναπσύξοτν πολύπλετπη δπάςη. 


[Ιςσοςελίδα: Αδελφότητα Παπαδιωτών «Η Αγία Φανερωμένη» / Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: mitsisk@gmail.com / 


Σαφτδπομική Διεύθτνςη: Μαιανδποτπόλεψρ 36, 11524 Αθήνα / Σηλέυψνο & Υαξ: 210.6980695] 


 


Καλλισεφνικόρ ύμβοτλορ: Κώστας Μήτσης   



http://www.papadates.eu/

mailto:mitsisk@gmail.com
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Καγκελάπηρ Παπαδασών 


ο «Καγκελάπι» ϊ «Καγκελάπηρ» Παπαδασών Ππεβωζηρ φοπεύεσαι πάνψ ς’ ωνα σπαγούδι, φψπϋρ 


ενόπγανη ςτνοδεϋα ποτ σο εκσελούν οι άνσπερ και οι γτναϋκερ φοπετσωρ. Ο φοπόρ παπαπωμπει ςε 


απφαϊκωρ μοπυωρ σόςο με σο πτθμικό σοτ ςφϊμα, όςο και με σην ανσιυψνϋα, σο σπαγούδιςμα δηλαδϊ σψν 


εξαπφόνσψν γεπονσόσεπψν ανδπών σψν ππώσψν ςσϋφψν και σηρ ακόλοτθηρ επανάληχϊρ σοτρ από σοτρ 


τπόλοιποτρ φοπετσωρ. ο φοπετσικό σοτ μοσϋβο ςφημασιζόσαν από 5 κινϊςειρ ποτ επαναλαμβάνονσαν ς’ 


όλη ση διάπκεια σοτ σπαγοτδιού. 


Ο καγκελάπηρ, ο οποϋορ φοπετόσαν σην σελετσαϋα μωπα ενόρ εξαϊμεποτ πανηγτπιού ποτ άπφιζε ςσο 


φψπιό σην Κτπιακϊ σοτ Πάςφα και σελεϋψνε σην Παπαςκετϊ σηρ Ζψοδόφοτ Πηγϊρ, ουεϋλει σο όνομά σοτ 


ςσα «καγκωλια», σο δϋπλψμα δηλαδϊ σοτ φοπού. Οι φοπετσωρ ϊσαν πιαςμωνοι θηλτκψσά από σο 


μππάσςο και η διάσαξϊ σοτρ ϊσαν ατςσηπά πποκαθοπιςμωνη, με σοτρ γεπονσόσεποτρ μπποςσά, σοτρ 


νεόσεποτρ να ακολοτθούν και σιρ γτναϋκερ να ωπονσαι, επϋςηρ κασά ηλικϋα. 


ο παπάγγελμα για σην  αναδϋπλψςη σοτ φοπού δινόσαν με σοτρ ςσϋφοτρ σοτ σπαγοτδιού και γινόσαν 


ψρ εξϊρ: Ο ππψσοφοπετσϊρ ϊ «καγκελάπηρ», μόλιρ δινόσαν σο ππόςσαγμα δϋπλψνε σο φοπό ππορ σ’ 


απιςσεπά και μωςα σοτ κύκλοτ, ωσςι ώςσε οι φοπετσωρ να ωπφονσαι ανσιμωσψποι. Με σο δεύσεπο 


παπάγγελμα, ο ππψσοφοπετσϊρ δϋπλψνε σο φοπό ππορ σα ωξψ και δεξιά, ςφημασϋζονσαρ σπειρ ςειπωρ 


φοπετσών ωσςι ώςσε οι φοπετσωρ σηρ ππώσηρ ςειπάρ να ωφοτν ςσπαμμωνα σα νώσα σοτρ ς’ εκεϋνοτρ σηρ 


δεύσεπηρ. Ρτνωφιζαν να ανοϋγονσαι μωφπι ποτ επανωπφονσαν και πάλι ςσον ανοιφσό κύκλο. Ο φοπόρ 


ϊσαν υοπσιςμωνορ με πολλούρ ςτμβολιςμούρ ςφεσικούρ με σην αναγωννηςη σηρ υύςηρ (Παςφαλιάσικορ) 


αλλά και σην απελετθωπψςη σηρ φώπαρ.  
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Ππόγπαμμα: 


1. ΕΕΙ  ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΑΚΙΑ  ΜΟΤ 


παγούδι ανσιυψνικό ποτ λωγεσαι κασά σον φοπό Καγκελάπη σην εβδομάδα σηρ Διακαινηςϋμοτ, ςσην πλασεϋα σψν 


Παπαδασών Ππεβωζηρ και ςσα παπεκκλϊςια σηρ κοινόσησαρ. 
 


Ω  (ν)εςείρ  μψπέ  (ν)εςείρ  σπιανσαυτ...  ...λλά...  ...υτλλάκια μοτ 


Ω  (ν)εςείρ  μψπέ  (ν)εςείρ  σπιανσαυτ...  ...λλά...  ...υτλλάκια μοτ, 


ψ (ν)εςείρ σπιανσάυτλλάκια μοτ κι εςείρ μεπψδικά μοτ κι εςείρ μέπψδικά μοτ 


ψ (ν)εςείρ σπιανσάυτλλάκια μοτ κι εςείρ μεπψδικά μοτ κι εςείρ μέπψδικά μοτ, 


άινσε  κι  εςείρ  μεπώδικά μοτ  κι  εςείρ  μεπώδικά  μοτ 


άινσε  κι  εςείρ  μεπώδικά μοτ  κι  εςείρ  μεπώδικά  μοτ. 


 


Ω  (ν)εςείρ  μψπέ  (ν)εςείρ  μ’ αποκοι... ...μή... ...κοιμήςασαν 


ψ  (ν)εςείρ  μψπέ  (ν)εςείρ  μ’ αποκοι... ...μή... ...κοιμήςασαν, 


ψ (ν)εςείρ μ' αποκοιμήςασαν και μοτ 'υτγε η αγάπη και μοτ 'υτγε η αγάπη 


ψ (ν)εςείρ μ' αποκοιμήςασαν και μοτ 'υτγε η αγάπη και μοτ 'υτγε η αγάπη, 


άινσε  και  μοτ  'υτγε  η  αγάπη  και  μοτ  'υτγε  η  αγάπη 


άινσε  και  μοτ  'υτγε  η  αγάπη  και  μοτ  'υτγε  η  αγάπη. 


 


Ω  παίπνψ  μψπέ  παίπνψ  σα  όπη  χά...  μψπέ  χάφνονσαρ 


ψ  παίπνψ  μψπέ  παίπνψ  σα  όπη  χά...  μψπέ  χάφνονσαρ, 


ψ παίπνψ σα όπη χάφνονσαρ και σα βοτνά πψσιώνσαρ και σα βοτνά πψσιώνσαρ 


ψ παίπνψ σα όπη χάφνονσαρ και σα βοτνά πψσιώνσαρ και σα βοτνά πψσιώνσαρ, 


άινσε  και  σα  βοτνά  πψσιώνσαρ  και  και  σην  καπδιά  κπασιώνσαρ 


άινσε  και  σα  βοτνά  πψσιώνσαρ  και  και  σην  καπδιά  κπασιώνσαρ. 


 


Ω  και  πά...  μψπέ  και  πάηςα  και  σην  εύ...  σην  εύπηκα 


ψ  και  πά...  μψπέ  και  πάηςα  και  σην  εύ...  σην  εύπηκα, 


ψ και πάηςα και σην εύπηκα ςσον απγαλειό ποτ τυαίνει ςσον απγαλειό ποτ τυαίνει 


ψ και πάηςα και σην εύπηκα ςσον απγαλειό ποτ τυαίνει ςσον απγαλειό ποτ τυαίνει, 


άινσε  ςσον  απγαλειό  ποτ  τυαίνει  σηρ κπένψ δε  μοτ  κπένει 


άινσε  ςσον  απγαλειό  ποτ  τυαίνει  σηρ κπένψ δε  μοτ  κπένει.


 


 


Ω  κπίνε  μψπέ  κπίνε  μ'  αγάπη  κπί...  μψπέ  κπίνε  μοτ 


ψ  κπίνε  μψπέ  κπίνε  μ'  αγάπη  κπί...  μψπέ  κπίνε  μοτ, 


ψ  κπίνε  μ'  αγάπη  κπίνε  μοτ  και  παπηγόπηςέ  με  και  παπηγόπηςέ  με 


ψ  κπίνε  μ'  αγάπη  κπίνε  μοτ  και  παπηγόπηςέ  με  και  παπηγόπηςέ  με 


άινσε  και  παπηγόπηςέ  με  και  παπηγόπηςέ  με 


άινσε  και  παπηγόπηςέ  με  και  παπηγόπηςέ  με. 


 


Ω  παπη...  μψπέ  παπηγοπιά  έφει ο θά...  (ν)ο  θάνασορ 


ψ  παπη...  μψπέ  παπηγοπιά  έφει ο θά...  (ν)ο  θάνασορ, 


ψ  παπηγοπιά  έφει  ο  θάνασορ  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ 


ψ παπηγοπιά  έφει  ο  θάνασορ  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ, 


άινσε  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ 


άινσε  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ  κι  ελεημοςύνη  ο  Φάπορ. 


 


Ω  κι  ο  ζψ...  μψπέ  κι  ζψνσανόρ ξεφψ...  ξεφψπιςμόρ 


ψ  κι  ο  ζψ...  μψπέ  κι  ζψνσανόρ ξεφψ...  ξεφψπιςμόρ 


ψ  κι  ο  ζψνσανόρ  ξεφψπιςμόρ  παπηγοπιά  δεν  έφει  παπηγοπιά  δεν  έφει 


ψ  κι  ο  ζψνσανόρ  ξεφψπιςμόρ  παπηγοπιά  δεν  έφει  παπηγοπιά  δεν  έφει 


άινσε  παπηγοπιά  δεν  έφει  παπηγοπιά  δεν  έφει 


άινσε  παπηγοπιά  δεν  έφει  παπηγοπιά  δεν  έφει. 
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2. ΣΕΣΟΙΑ ΩΡΑ ΗΣΑΝ ΕΧΕ [ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ] 
παγούδι ανσιυψνικό ποτ λωγεσαι κασά σον φοπό Καγκελάπη σην εβδομάδα σηρ Διακαινηςϋμοτ, ςσην πλασεϋα σψν 


Παπαδασών Ππεβωζηρ και ςσα παπεκκλϊςια σηρ κοινόσησαρ. 


 
Σέσοιαν ώ... μψπ’ μάσια μοτ σέσοιαν ώπα ήσαν εχέρ 


σέσοιαν ώ... μψπ’ μάσια μοτ σέσοιαν ώπα ήσαν εχέρ, 


σέσοιαν ώπα ήσαν εχέρ σέσοια και παπαπποχέρ 


σέσοιαν ώπα ήσαν εχέρ σέσοια και παπαπποχέρ. 


 


σο φοπό μψπ’ μάσια μοτ ςσο φοπό ποτ φόπεταν 


ςσο φοπό μψπ’ μάσια μοτ ςσο φοπό ποτ φόπεταν, 


ςσο φοπό ποτ φόπεταν όλ’ αγόπια και παιδιά 


ςσο φοπό ποτ φόπεταν όλ’ αγόπια και παιδιά. 


 


Όλ’ αγό... μψπ’ μάσια μοτ όλ' αγόπια και παιδιά 


όλ’ αγό... μψπ’ μάσια μοτ όλ' αγόπια και παιδιά, 


όλ’ αγόπια και παιδιά και κοπίσςια ανύπανσπα 


όλ’ αγόπια και παιδιά και κοπίσςια ανύπανσπα. 


 


Ποτ 'φοτν κο... μψπ’ μάσια μοτ ποτ 'φοτν κόκκινερ ποδιέρ 


ποτ 'φοτν κο... μψπ’ μάσια μοτ ποτ 'φοτν κόκκινερ ποδιέρ, 


ποτ 'φοτν κόκκινερ ποδιέρ ππάςινερ και γαλανέρ 


ποτ 'φοτν κόκκινερ ποδιέρ ππάςινερ και γαλανέρ. 


 


Και ςση μέ... μψπ' μάσια μοτ και ςση μέςη σοτ φοπού 


και ςση μέ... μψπ' μάσια μοτ και ςση μέςη σοτ φοπού, 


και ςση μέςη σοτ φοπού κάθονσαν φπτςόρ αεσόρ 


και ςση μέςη σοτ φοπού κάθονσαν φπτςόρ αεσόρ. 


 


Κάθονσαν μψπ’ μάσια μοτ κάθονσαν φπτςόρ αησόρ 


κάθονσαν μψπ’ μάσια μοτ κάθονσαν φπτςόρ αησόρ, 


κάθονσαν φπτςόρ αησόρ και σποφάει σα νύφια σοτ 


κάθονσαν φπτςόρ αησόρ και σποφάει σα νύφια σοτ 


 


Και σποφάει μψπ’ μάσια μοτ και σποφάει σα νύφια σοτ 


και σποφάει μψπ’ μάσια μοτ και σποφάει σα νύφια σοτ 


και σποφάει σα νύφια σοτ σιρ φπτςέρ υσεπούγερ σοτ 


και σποφάει σα νύφια σοτ σιρ φπτςέρ υσεπούγερ σοτ. 


 


Καγκελά...  μψπ’ μάσια μοτ Καγκελάπηρ σοτ φοπού 


Καγκελά...  μψπ’ μάσια μοτ Καγκελάπηρ σοτ φοπού, 


Καγκελάπηρ σοτ φοπού κάν' σον δίπλα σο φοπό 


Καγκελάπηρ σοτ φοπού κάν' σον δίπλα σο φοπό. 


 


Κάν' σον δί...  μψπ’ μάσια μοτ κάν' σον δίπλα σο φοπό 


κάν' σον δί...  μψπ’ μάσια μοτ κάν' σον δίπλα σο φοπό, 


κάν' σον δίπλα σο φοπό διπλοκαγκελίςμασα 


κάν' σον δίπλα σο φοπό διπλοκαγκελίςμασα. 


 


Καγκελά...  μψπ’ μάσια μοτ Καγκελάπηρ σοτ φοπού 


Καγκελά...  μψπ’ μάσια μοτ Καγκελάπηρ σοτ φοπού, 


καγκελάπηρ σοτ φοπού κάνε δίπλα σο φοπό 


καγκελάπηρ σοτ φοπού κάνε δίπλα σο φοπό. 


 


Κάνε δί...  μψπ’ μάσια μοτ κάνε δίπλα σο φοπό 


κάνε δί...  μψπ’ μάσια μοτ κάνε δίπλα σο φοπό, 


κάνε δίπλα σο φοπό σπιπλοκαγκελίςμασα 


κάνε δίπλα σο φοπό σπιπλοκαγκελίςμασα, 


διπλοκαγκελίςμασα και ςσπιυογτπίςμασα 


διπλοκαγκελίςμασα και ςσπιυογτπίςμασα. 
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3. ΥΙΛΟΙ ΚΑΛΩ ΟΡΙΑΣΕ 


παγούδι ανσιυψνικό ποτ λωγεσαι κασά σον φοπό Καγκελάπη σην εβδομάδα σηρ Διακαινηςϋμοτ, ςσην πλασεϋα σψν 


Παπαδασών Ππεβωζηρ και ςσα παπεκκλϊςια σηρ κοινόσησαρ. 


 


Ω υίλοι μψπέ υίλοι καλώρ οπί... (ς)όπιςασαν 


ψ υίλοι μψπέ υίλοι καλώρ οπί... (ς)όπιςασαν, 


ψ υίλοι καλώρ οπίςασαν ςε σούσο σο Φψπιό μαρ ςε σούσο σο Φψπιό μαρ 


ψ υίλοι καλώρ οπίςασαν ςε σούσο σο Φψπιό μαρ ςε σούσο σο Φψπιό μαρ, 


άινσε ςε σούσο σο Φψπιό μαρ ςε σούσο σο Φψπιό μαρ 


άινσε ςε σούσο σο Φψπιό μαρ ςε σούσο σο Φψπιό μαρ. 


 


Ω σο Πά... μψπέ σο Πάςφα να γιοπσά...  γιοπσάςοτμε 


ψ σο Πά... μψπέ σο Πάςφα να γιοπσά...  γιοπσάςοτμε, 


ψ σο Πάςφα να γιοπσάςοτμε και σο Φπιςσόρ Ανέςση και σο Φπιςσόρ Ανέςση 


ψ σο Πάςφα να γιοπσάςοτμε και σο Φπιςσόρ Ανέςση και σο Φπιςσόρ Ανέςση, 


άινσε και σο Φπιςσόρ Ανέςση και σο Φπιςσόρ Ανέςση 


άινσε και σο Φπιςσόρ Ανέςση και σο Φπιςσόρ Ανέςση. 


 


Ω σην Πα... μψπέ σην Παναγιά ση Δέ... ση Δέςποινα 


ψ σην Πα... μψπέ σην Παναγιά ση Δέ... ση Δέςποινα, 


ψ σην Παναγιά ση Δέςποινα να διπλοπποςκτνάμε να διπλοπποςκτνάμε 


ψ σην Παναγιά ση Δέςποινα να διπλοπποςκτνάμε να διπλοπποςκτνάμε, 


άινσε να διπλοπποςκτνάμε να διπλοπποςκτνάμε 


άινσε να διπλοπποςκτνάμε να διπλοπποςκτνάμε.


Ω σην Πα... μψπέ σην Παναγιά ση Δέ... ση Δέςποινα 


ψ σην Πα... μψπέ σην Παναγιά ση Δέ... ση Δέςποινα, 


ψ σην Παναγιά ση Δέςποινα όλοι παπακαλάμε όλοι παπακαλάμε 


ψ σην Παναγιά ση Δέςποινα όλοι παπακαλάμε όλοι παπακαλάμε, 


άινσε όλοι παπακαλάμε όλοι παπακαλάμε 


άινσε όλοι παπακαλάμε όλοι παπακαλάμε 


 


Ω κι η Πα... μψπέ κι η Παναγιά η Δέ... η Δέςποινα 


ψ κι η Πα... μψπέ κι η Παναγιά η Δέ... η Δέςποινα, 


ψ κι η Παναγιά η Δέςποινα πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι 


ψ κι η Παναγιά η Δέςποινα πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι, 


άινσε πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι 


άινσε πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι πάνσα μαζί μαρ θα 'ναι. 


 


Ω σοτ φπό... μψπέ σοτ φπόνοτ πάλι να μψπ' να ’μαςσε 


ψ σοτ φπό... μψπέ σοτ φπόνοτ πάλι να μψπ' να ’μαςσε, 


ψ σοτ φπόνοτ πάλι να 'μαςσε όλοι σην ίδια μέπα όλοι σην ίδια μέπα 


ψ σοτ φπόνοτ πάλι να 'μαςσε όλοι σην ίδια μέπα όλοι σην ίδια μέπα, 


άινσε όλοι σην ίδια μέπα όλοι σην ίδια μέπα 


άινσε όλοι σην ίδια μέπα όλοι σην ίδια μέπα. 







ΕΡ.Κ.Ε.Σ. - ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΨΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 2010 


 


COPYRIGHT: ERKET 2011 7 7 


Βίνσεο: 
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ΥΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΦΕΙΡΟΝ 


παποτςιαζόμενη πεπιοφϊ: ΚΑΛΤΜΝΟ 
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Βιογπαυικό: 


 ο νεανικό υψνησικό ςύνολο «Μη Χείρον» ιδπύθηκε σο ωσορ 2008. Η ιδωα σηρ ςύςσαςηρ 


σοτ ςτνόλοτ πποωκτχε από σιρ Κωλλτ & Ύπια Κτπιακοπούλοτ και Κασεπϋνα Μικωλη, για ση 


δημιοτπγϋα ενόρ ετωλικσοτ και ανοικσού υψνησικού ςτνόλοτ, αποσελούμενο από νεαπϊρ ηλικϋαρ 


μωλη ποτ αςφολούνσαι εϋσε επαγγελμασικά και ημι-επαγγελμασικά με σο παπαδοςιακό 


σπαγούδημα, εϋσε εϋναι σαλανσούφοι επαςισωφνερ. ο «Μη Χείρον» αποσελεϋσαι πλωον από 20 


μωλη, σα οποϋα λεισοτπγούν ψρ ανεξάπσησο και ατσοδιαφειπιζόμενο υψνησικό ςύνολο μοτςικϊρ 


δπάςηρ, τπό σην καλλισεφνικϊ καθοδϊγηςη και μοτςικϊ εποπσεϋα σηρ Βιβϊρ Γ. Κανελλάσοτ. ο 


πεπεπσόπιο ποτ αποδϋδει σο ςύνολο εϋναι ςφεσικό με σον ελληνικό λαϊκό μοτςικό πολισιςμό, 


δοςμωνο ςε παπαδοςιακωρ υόπμερ αλλά και ςε ατσοςφεδιαςσικωρ διαςκετωρ.  


[Ιςσοςελίδα: Μη Χείρον, Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: miheiron@kanellatou.gr] 


 


τμμεσέφονσα Μέλη: 


Γψγώ Αναγνψςσοπούλοτ, Χπιςσϋνα Αναγνψςσοπούλοτ, Αμάνσα Δημοπούλοτ, Βιβϊ Κανελλάσοτ, 


Κασεπϋνα Κοτλοτπιώση, Ύπια Κτπιακοπούλοτ, Δϊμησπα Παπαδοπούλοτ. 


Καλλισεφνική Επιμελησήρ: Βιβή Γ. Κανελλάτου   



http://www.kanellatou.gr/el/mousiki-epopteia/miheiron.html

mailto:miheiron@kanellatou.gr
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Ππόγπαμμα: 


1. ΚΑΛΗΜΕΡΙΜΑΣΑ 


παγούδι ποτ λωγονσαν από γτναϋκερ “a cappella” κασά ση διάπκεια σοτ ππψινού αλωςμασορ με σο φεπόμτλο. ο 


σπαγούδι αποσελεϋσαι από δϋςσιφα ποτ ωφοτν ψρ θωμα ση ζψϊ σψν ξενισεμωνψν ςυοτγγαπάδψν. 
 


Καλημεπίζψ  μια  χτφή  μα  σ’  όνο…  μα  σ’  όνομα  δε  λέψ, 


μα  σ’  όνομα  δε  λέψ  ςαν  μελεσή… 


ςαν  μελεσήςψ  σο  όνομα  βοτπκώνο… βοτπκώνομαι  και  κλαίψ. 


 


 


Μα  εγώ  καλημεπίζψ  ςε  φπτςό  κλψ…  φπτςό  κλψνί  ανθιςμένο, 


φπτςό  κλψνί  ανθιςμένο  χηλό  μελαφπινα… 


χιλό  μελαφπινάκι  μοτ  ποτ  ‘ςαι  ξε….  ποτ  ‘ςαι  ξενισεμένο. 


 


 


Καλημεπίζψ  και  πονώ  μέςα  σα  μέςα  σα  ςώσικά  μοτ, 


μέςα  σα  ςώσικά  μοτ  γιασί  λείπει 


γιασί  λείπει  ο  Γιάννηρ  μοτ  και  καί(γ)ε… και  καί(γ)εσαι  η  καπδιά  μοτ. 


 


 


Ω  θάλαςςά  μοτ  οτπανιά  κύμα  μοτ  κύμα  μοτ  γαλαζένιο, 


κύμα  μοτ  γαλαζένιο  δεν  είδα  κι  αν 


δεν  είδα  κι  αν  τπέπαςε  κοπμί  κτ…  κοπμί  κτπαπιςςένιο. 


 


 


Ήλιε  μοτ  σηρ  Ανασολήρ  υεγγάπι  υεγγάπι  μοτ  σηρ  Δύςηρ, 


υεγγάπι  μοτ  σηρ  Δύςηρ  κι  Αμεπι… 


κι  Αμεπινέ  σηρ  Σπίποληρ  ςσα  ξένα  ςσα  ξένα  μην  απγήςειρ.


Σ’  άςσπο  ποτ  ξημεπώνεσαι  ςση  βάπκα  ςση  βάπκα  ςαρ  ‘πό  πάνψ, 


ςση  βάπκα  ςαρ  ‘πό  πάνψ  θα  σο  πψσή… 


θα  σο  πψσήςψ  ήθελα  κι  όσι  μοτ… κι  όσι  μοτ  πει  θα  μάμψ. 


 


 


Μελαγφολώ  μελαγφολώ  μελαγφο…  μελαγφολία  (ν)έφψ, 


μελαγφολία  (ν)έφψ  και  η  μελα… 


και  η  μελαγφολία  μοτ  είναι  ποτ  (δ)ε  είναι  ποτ  (δ)ε  ςαρ  βλέπψ. 


 


 


Μ’  αρ  ήσο  και  να  ππόβαλα  μιαν  ώπα  μιαν  ώπα  απ’  σην  Μανσπούφα, 


μια  ώπα  ςσην  Μανσπούφα  να  ςοτ  ‘υεπνα 


να  ςοτ  ‘υεπνα  Μιφάλη  μοτ  σηρ  Κτπια…  σηρ  Κτπιακήρ  ςοτ  πούφα. 


 


 


Λτπούμαι  ςε  ποτλάκι  μοτ  μ’  ήνσα  μπο…  μ’  ήνσα  μποπώ  να  κάμψ, 


μ’  ήνσα  μποπώ  να  κάμψ  η  θάλαςςα 


η  θάλαςςα  μαρ  φώπιςε  και  (δ)εν  μπο…  και  (δ)εν  μποπώ  να  δπάμψ. 


 


 


Να  ‘σαν  η  θάλαςςα  ςσεπζά  να  σην(ε)  να  σην(ε)  πεππασούςα, 


να  σην(ε)  πεππασούςα  να ‘πκούμοτ 


να  ‘πκούμοτ  να  ςε  γκάλιαζα  να  ςε  γλτ…  να  ςε  γλτκουιλούςα.  
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2. ΒΑΡΚΑ ΜΟΤ ΜΠΟΓΙΑΣΙΜΕΝΗ 
παγούδι καθιςσικό αποσελούμενο από δϋςσιφα με θωμα σοτ ση ζψϊ σψν ξενισεμωνψν ςυοτγγαπάδψν. 


 
Άινσε  μ’  ήπσεν  η  ώπα  σοτ  υετγιού  και  σοτ  ‘ποκινημάσοτ. 


Άινσε  θάλαςςα  θάλαςςα  βαπεί  σην  άμμο, 


ς’  αγαπώ  ς’  αγαπώ  μα  σι  να  κάμψ. 


 


 


Άφι  υετγούςι  απού  σην  Κάλτμνο  (ν)οι  βέπγερ  σοτ  κλημάσοτ. 


Άινσε  βάπκα  μοτ  βάπκα  μοτ  μπογιασιςμένη, 


ςσα  καπό…  ςσα  καπόνια  κπεμαςμένη. 


 


Άφι  και  πψρ  θα  μπψ  ςση  βάπκα  νσορ  μποσίλια  με  ποσήπι. 


Βάπκα  μοτ  μπογιά…  βάπκα  μοτ  μπογιασιςμένη, 


με  καπά…  με  καπαμπογιά  βαμμένη. 


 


Άφι  και  σην  παπέα  να  κεπνώ  και  σον  καπαβοκύπη. 


Θάλαςςα  βαπεί  θάλαςςα  βαπεί  σο  κύμα, 


ς’  αγαπώ  ς’  αγαπώ  δεν  είναι  κπίμα. 


Θάλαςςα  βαπεί  θάλαςςα  βαπεί  ση  ξέπη, 


ς’  αγαπώ  ς’  αγαπώ  μα  ποιορ  σο  ξέπει. 


 


 


3. ΔΤΟΜΑΡΑΚΙ 


παγούδι καθιςσικό επψσικό αποσελούμενο από δϋςσιφα. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 4/4 (2-2). 


 


Α…  με  σο  υεγγάπι  πεππασώ  δτοςμαπάκι  μοτ, 


α…  με  σ’  άςσπι  κοτβενσιάζψ 


ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  και  σαπεινά. 


 


Α…  κι  αμεπινόρ  μ’  απώσηςε  δτόςμε  σπίκλψνε, 


α…  σι  έφψ  κι  αναςσενάζψ 


ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  κι  αγάπη  μοτ  πεπνά. 


 


Α…  σο  υεγγαπάκι  πώσηξε  δτοςμαπάκι  μοτ, 


και  σ’  άςσπι  να  ςοτ  πούνε 


ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  και  σαπεινά. 


 


Α…  πψρ  κλαίνε  σα  μασάκια  μοτ  δτόςμε  σπίκλψνε, 


όσαν  ςε  θτμηθούνε 


ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  ςιγανά  ςση  γη  πασά. 
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4. ΘΑΛΑΑΚΙ ΜΟΤ 


παγούδι εξετμενιςσικού φαπακσϊπα ππορ ση θάλαςςα. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού εϋναι 7/8 (3-4) και φοπεύεσαι ψρ «ΡΣϏΟΡ 


ΚΑΛΣΜΝΟΣ». 


 
Θάλαςςα  θάλαςςα  σοτρ  θαλαςςινούρ  θαλαςςά(σ)κι  μοτ, 


μην  σοτρ  πολτμαπαίνειρ 


θαλαςςά(σ)κι  μοτ  υύςα  μαωςσπαλλάκι  μοτ. 


Ροδόςσαμο  ποδόςσαμο  να  γίνεςαι  μ’  έλα  μππόβαλε, 


σην  μπόπκα  νσορ  να  παίνειρ 


θάλαςςα  πλασιά  καμόρ  ποτ  ‘ναι  (ν)η ξενισιά. 


Θάλαςςα  κι  αλμτπό  νεπό  να  ςε  ξεφάςψ  δεν  μποπώ, 


να  ςε  ξεφάςψ  δεν  μποπώ  θάλαςςα  κι  αλμτπό  νεπό.


Να  ‘μοτν  αυπόρ  σηρ  θάλαςςαρ  θαλαςςώνομαι, 


(σ)κι  α(γ)έπαρ  σοτ  πελά(γ)οτ 


θαλαςςώνομαι  για  ‘ςένα  ξημεπώνομαι. 


Και  ςσ’  άπμποτπο  σηρ  βάπκαρ  ςοτ  μ’  άςσπο  σηρ  ατγήρ, 


πέπδικα  να  κελάδοτ 


μ’  άςσπο  σηρ  ατγήρ  γιασί  άπγηςερ  σόςο  να  βγειρ. 


Μ’  έλα  σοτ  δτόςμοτ  σο  κλψνί  γιασί  δεν  κάνψ  τπομονή, 


γιασί  δεν  κάνψ  τπομονή  μ’  έλα  σοτ  δτόςμοτ  σο  κλψνί. 


 


 


σέλλψ  ςοτ  φαιπεσίςμασα  μ’  έλα  μππόβαλε, 


μ’  όποιον  καιπό  (σ)κι  αν  πάπει 


μ’  έλα  μππόβαλε  κι  ο  νοτρ  μοτ  σώπα  ς’  έβαλε. 


Με  σο  Μαΐςσπο  ποτ  υτςά  θαλαςςά(σ)κι  μοτ, 


και  με  σο  νιο  υεγγάπι 


μππόβαλε  να  δειρ  κοπμί  (ν)όποτ  σο  στπαννείρ. 


Μπποβάλεσε  μπποβάλεσε  μάσια  ποτ  με  σπελάνασε, 


μάσια  ποτ  με  σπελάνασε  μπποβάλεσε  μπποβάλεσε. 
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ΠΕΡΠΕΡΟΤΝΑ 


παρουσιαζόμενη περιοχή: ΑΠΕΙΡΑΝΘΟ, ΝΑΞΟ 
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Βιογπαυικό: 


 Η «Περπερούνα» ιδρύθηκε το 1995 με έδρα της τον Κολωνό στην Αθήνα. Έχει συσταθεί 


υπό το χοροδιδάσκαλο και μουσικό Στέφανο Γανωτή. 


[Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: ganotiste@freemail.gr ] 


 


τμμεσέφονσα Μέλη: 


Γιώργος Αλούκος, Αριστέα Αριστειδοπούλου, Σία Δασουρά, Ειρήνη Ζευγόλη, Μαρία Καρβελά, 


Μάγδα Μπουζάνη, Βάλυ Λιάκουρα, Κυριακή Παπαλίτσα, Μαρία Πολυκρέτη, Λαμπρινή Σκούρα, 


Μίνα Στρίφτη. 


Λαούτο: Ηλίας Μπιλάλης. 


 


Καλλισεφνικόρ Διετθτνσήρ: Στέφανος Γανωτής  
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Ππόγπαμμα: 


1. ΠΑΣΙΝΑΔΑ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΤ 
 


(Γ)εια  ςοτ  ψπαί...  γεια  ςοτ  ψπαίο  μοτ  φψπιό 


με  σςι  ψπαί...  με  σςι  ψπαίοι  σόποι, 


μα  (γ)ιάνσα  να  μα  (γ)ιάνσα  να  'ςαι  'σςα  υσψφό 


να  υεύγοτν  οι  να  υεύγοτν  οι  αθπώποι. 


 


σ'  Απεπάθοτ  όμοπυά  'ναι  όποια  εποφή  και  να  'ναι, 


όποια  εποφή  και  να  'ναι  ςσ'  Απεπάθοτ  όμοπυα  'ναι. 


 


Ξύπνα  υεγγα... ξύπνα  υεγγαποππόςψπη 


κι  έβγα  ςσο  πα...  κι  έβγα  ςσο  παπαθύπι, 


ποτ  σο  υεγγά...  ποτ  σο  υεγγάπι  θα  ςε  δει 


και  ςσο  βοτνό  και  ςσο  βοτνό  θα  (γ)ύπει. 


 


Σο  υεγγαπάκι  ςσο  βοτνό  α'  δε  (γ)τπίςει  δε  γκοτνώ, 


α'  δε  (γ)τπίςει  δε  γκοτνώ  σο  υεγγαπάκι  ςσο  βοτνό. 


 


 


2. ΚΟΣΑΣΟ 
 


Κάθα  δεκαπένσε  ςτνανσιόμαι  με  σα  μάσια  ‘κείνα, 


…νσιόμαι  με  σα  μάσια  ‘κείνα  κάθα  δεκαπένσε  ςτνα… 


 


ώνει  με  η  μια  βολά  ποτ  θα  ςε  ςτνανσήςψ  κάποτ, 


θα  ςε  ςτνανσήςψ  κάποτ  ςώνει  με  η  μια  βολά  ποτ. 


 


Μές'  σα  μάθια  σα  πολλά  ποτ  'δα  δεν  είδ'  ατσά  π'  αγάποτ, 


'δα  δεν  είδ'  ατσά  π'  αγάποτ  μές'  σα  μάσια  σα  πολλά  ποτ. 


 


Γκπιζοππάςινα  κι  γαλα...  ...νά  μάθια  'φει  και  μεγάλα, 


...νά  μάθια  'φει  και  μεγάλα  γκπιζοππάςινα  κι γαλα.... 


 


Μές'  σα  μάθια  σςι  να  σαξι...  ...δεύοτν  άλλοι  δεν  είν'  άξ'οι, 


...δεύοτν  άλλοι  δεν  είν'  άξ'οι  μές'  σα  μάθια  σςι  να  σαξι.... 


 


Έξτπνα  μάθια  και  γλτκά  ε(γ)ύπετγα  και  σα  'βπήκα, 


ε(γ)ύπετγα  και  σα  'βπήκα  έξτπνα  μάθια  και  γλτκά. 


 


Πποςπαθώ  να  ςοτ  ξεφάςψ  μα  δεν  πάν’  οι  πόνοι  πάςο, 


μα  δεν  πάν’  οι  πόνοι  πάςο  πποςπαθώ  να  ςοτ  ξεφάςψ. 


 


Ήμαθα  κι  αρ  είναι  απγά  σο  φαπακσήπα  ςοτ  σο  ςκάπσο, 


φαπακσήπα  ςοτ  σο  ςκάπσο  ήμαθα  κι  αρ  είναι  απγά  σο. 


 


Εκασάλαβα  ςε  ετστφώρ  εγψιςσή  και  χεύση, 


…φώρ  εγψιςσή  και  χεύση  εκασάλαβα  ςε  ετστ… 


 


Ετστφώρ  ποτ  ςε  κασάλαβα  ππψσού  μοτ  κάμειρ  κι  άλλα, 


…βα  ππψσού  μοτ  κάμειρ  κι  άλλα  ετστφώρ  ποτ  ςε  κασάλα…
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3. ΒΛΑΦΑ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΤ 


 
Μερ  ση  γκαπδιά  μοτ  υύσπψςε  μερ  ση  γκαπδιά  μοτ  υύσπψςε 


μερ  ση  γκαπδιά  μοτ  υύσπψςε  ένα  κλψνί  σοτ  βάσοτ, 


σοτ  βάσοτ  σοτ  βάσοτ  ένα  κλψνί  σοτ  βάσοτ. 


 


Και  μοτ  'υηκε  λαβψμαθιέρ  και  μοτ  'υηκε  λαβψμαθιέρ 


και  μοτ  'υηκε  λαβψμαθιέρ  και  πόνοι  σοτ  θανάσοτ, 


θανάσοτ  θανάσοτ  και  πόνοι  σοτ  θανάσοτ. 


 


ε  ηλικία  παιδική  ςε  ηλικία  παιδική 


ςε  ηλικία  παιδική  εππψσογνώπιςά  ΄ςαι, 


...α  'ςαι  ...  'ςαι  εππψσογνώπιςά  ςε. 


 


Κι  ήππεπε  διαυοπεσικόρ  κι  ήππεπε  διαυοπεσικόρ 


κι  ήππεπε  διαυοπεσικόρ  απένανσί  μοτ  να  'ςαι, 


να  'ςαι  να  'ςαι  απένανσί  μοτ  να  'ςαι. 


 


Βάπκα  ποτ  ςσον  ψκεανό  βάπκα  ποτ  ςσον  ψκεανό 


βάπκα  ποτ  ςσον  ψκεανό  με  κύμασα  παλεύγει, 


παλεύγει  παλεύγει  με  κύμασα  παλεύγει. 


 


Είν'  η  καπδιά  μοτ  και  πανσού  είν'  η  καπδιά  μοτ  και  πανσού 


είν'  η  καπδιά  μοτ  και  πανσού  παπη(γ)οπιά  (γ)τπεύγει, 


(γ)τπεύγει  (γ)τπεύγει  πανσού  παπη(γ)οπιά  (γ)τπεύγει.


 


 


 


4. ΚΑΛΑΝΣΑ ΠΡΩΣΟΦΡΟΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΘΙΑΝΟ 
 


 


Ήπθα  να  ςοτ  πψ  σα  κάλα...  ήπθα  να  ςοτ  πψ  σα  κάλα..., 


ήπθα  να  ςοτ  πψ  σα  κάλανσα  και  κάσι  ππάμασ'  άλλα. 


 


Ήπθα  να  ςοτ  πψ  σα  κάλα...  ήπθα  να  ςοτ  πψ  σα  κάλα..., 


ήπθα  να  ςοτ  πψ  σα  κάλανσα μα  ςσπάυηκα  ςση  ςκάλα. 


 


Σώπα  με  σο  νέο  φπόνο  σώπα  με  σο  νέο φπόνο, 


σώπα  με  σο  νέο  φπόνο  θέ'  να  ςβήςψ  κάθα  πόνο. 


 


Σον  γκαμό  μοτ  νέε  φπόνε  σον  γκαμό  μοτ  νέε  φπόνε, 


σον  γκαμό  μοτ  νέε  φπόνε  μακπιά  μοτ  διώφνε  '(ν)σον(ε). 


 


 


Με  σο  μπεπςινό  μη  μοιάζειρ  με  σο  μπεπςινό  μη  μοιάζειρ, 


με  σο  μπεπςινό  μη  μοιάζειρ  ση  γκαπδιά  μοτ  να  πειπάζειρ. 


 


Ποτ  'πθερ  ππψί  ππψί  γλτκό  ποτ  'πθερ  ππψί  ππψί  γλτκό, 


ποτ  'πθερ  ππψί  ππψί  γλτκό  και  μοτ  'καμερ  ποδαπικό. 


 


Σς'  αγάπηρ  μοτ  η  (γ)εισονιά  σς'  αγάπηρ  μοτ  η  (γ)εισονιά, 


σς'  αγάπηρ  μοτ  η  (γ)εισονιά  να  ΄φει  καλή  Ππψσοφπονιά.
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ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ 


ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΪΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 


άββατο 11 Δεκεμβρίου 2011 


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: «Απολογισμός & κέψεις»  
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… από το ημερολόγιο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή: 


 Παοασκευή μεσημέοι: Ηέατοξ, Ιαμαοίμια, Χώοξι υπξδξχής... όλα έτξιμα. 
 Παοασκευή απόγευμα: ξι αγαπητξί μας Γιάμμης υγλέτξς και Βαγγέλης Απξστόλξυ στήμξυμ τα ηχητικά και 


κάμξυμε ποόβα ήχξυ 3 σχήματα. 
 Παοασκευή βοάδυ - άββατξ ποωί ... ξ καιοός χαλάει και αοχίζει τξ ψιλόχιξμξ στξ Χξλαογό (και δυστυχώς όχι 


μόμξ...). 
 άββατξ μεσημέοι: η ξμάδα ξογάμωσης (Αλέκξς, Παμαγιώτης, Βάμα, Δύη, Χοιστίμα) και όλα τα υπόλξιπα παιδιά 


(Δημητοξύλες, Δλεμίτσες, Βασξύλες, Δεσπξιμξύλες, Δοαστή, Εαμίμ, Σέοψη, Διξμυσία, Ιλειώ, Δουφίλη, Απξστξλία, 
τέλλα) μαγειοεύξυμ, διακξσμξύμ, στήμξυμ τοαπέζια, υπξδέχξμται... 
 Ζ ποώτη δυσάοεστη είδηση: τα παιδιά από τη Χαλκίδα... [ύλλξγξς Αλωμάκι & Αμμξύλα, Άμμα-Λαοία, 


πυοιδξύλα πξυ θα τοαγξυδξύσαμ στξ Λη Χείοξμ] μας εμημεοώμξυμ ότι η Λαλακάσα έχει κλείσει... και 
επιστοέφξυμ Χαλκίδα. 
 Απώλειες λόγω καιοξύ έχξυμ και τα σχήματα από τις Παπαδάτες και τξυ Ριζίτικξυ, εμώ τα κξοίτσια από τη Μ. 


Δουθοαία κατάφεοαμ μα κατέβξυμ. 
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 Σξ τεχμικό μας team ξλξκληοώμεται με τημ ποξσέλευση τωμ επίσης αγαπητώμ μας Σάκη Μτάσιξυ στη 
φωτξγοάφιση, Κεωμίδα Ιαούδη στη βιμτεξσκόπηση και Παμαγιώτη Αογύοη στα φώτα. 
 Όλα τα σχήματα κάμξυμ τημ ποόβα ήχξυ τξυς και είμαι έτξιμα. 
 Ζ Βαμξύλα έχει αοχίσει τξ φωτξ-οεπξοτάζ... με τξυς συμτελεστές, τξυς συμμετέχξμτες, τξυς παοευοισκόμεμξυς, 


καθώς και η Αθαμασία από τξ Β΄ Λέοξς τξυ Φεστιβάλ. 
 Σξ θέατοξ σχεδόμ γεμίζει με αοκετά γμώοιμα ποόσωπα πξυ αγμόησαμ τις κακές καιοικές συμθήκες, με φίλξυς τξυ 


λαϊκξύ μξυσικξύ πξλιτισμξύ μας αλλά και τωμ συμμετεχόμτωμ. 
 Όσξι δεμ τα κατάφεοαμ μα είμαι εκεί (Βάσω, Αογυοώ, Ιατεοίμα, Βασιλική, Αγγελική, Μίκξς, Ιική, ξφία ... 


στέλμξυμ sms και e.mails με όλη τημ καλή τξυς αύοα. 
 8:20 μ.μ. τξ φεστιβάλ νεκιμάει. 
 ύμτξμξς εμαοκτήοιξς λόγξς τξυ ποξέδοξυ τξυ φεστιβάλ Παμαγιώτη Λακοίδη. 
 Α΄ ΛΔΡΟ: Σοαγξύδια τξυ Ιαγκελάοη από τις Παπαδάτες Ποεβέζης με τξμ γμωστό δυμαμισμό τξυς, Ριζίτικξ 


τοαγξύδι με ευχάοιστη για τξ κξιμό έκπληνη έμαμ πεμτξζάλη, Ιαοαγκξύμικα τοαγξύδια από τξ Δήμξ ελλάμωμ 
Ιαοδίτσας (αχ αυτές ξι εμδυμασίες τξυς...!!!) και τέλξς "Σοεις Καλξύμ εμ' δε Λπαμτ" πξυ μας παοξυσιάζξυμ τξμ 
Έβοξ με τξ δικό τξυς μξμαδικό στυλ. 
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 Β΄ ΛΔΡΟ: Ιαλυμμικά τοαγξύδια τξυ νεμιτεμξύ, τοαγξύδια - μταξύλια - πίπιζα και αυθεμτικό τοιπξλιτσώτικξ κέφι, 
απεοαθίτικα τοαγξύδια με καλαμτίσματα, ... 
 ΔΙΣΑΙΣΑ ΜΔΑ ΠΑΡΑΙΖΜΘΩΜ.........: εγκλωβισμός τξυ Παμαγιώτη, τξυ Μίκξυ και 6 κξοιτσιώμ από τξ σχήμα της 


Μ. Δουθοαίας στξ ασαμσέο...!!! 
 Οι γμωστές γυμαικείες διφωμίες από τξ Βώλακα Δοάμα βγαίμξυμ χωοίς τξ Μίκξ ξυλιώτη  στξ δοαμιμό μταϊοέ. 
 Γεμική αμησυχία σε υπεύθυμξυς, συμτελεστές, κξιμό... για τξυς "εγκλωβισμέμξυς". 
 Οι Παπαδάτες, ξι Σοεις Καλξύμ εμ' δε Λπαμτ" και τξ μτξυέτξ Βιβή-Ύοια αμαλαμβάμξυμ μα διασκεδάσξυμ 


τοαγξυδιστικά τημ αμαμξμή τξυ κξιμξύ ως ποξς τημ ενέλινη τξυ ατυχξύς πεοιστατικξύ. 
 Ζ Πυοξσβεστική έοχεται, αλλά ξ Μίκξς από μέσα βοίσκει τη λύση τξυ απεγκλωβισμξύ... 
 Σξ σχήμα της Μ. Δουθοαίας αμεβαίμει στη σκημή ... ότι και μα πξύμε για αυτές τις γυμαίκες είμαι λίγξ... 
 Σξ φεστιβάλ τελειώμει με τημ απξμξμή τωμ διπλωμάτωμ συμμετξχής. 
 Σξ γλέμτι συμεχίζεται σε έμα παμέμξοφξ εξοταστικό τοαπέζι πξυ έχξυμ ετξιμάσει από κξιμξύ όλα τα παιδιά της 


ξμάδας παοαστάσεωμ τξυ ΔΡ.Ι.Δ.Σ.. 
 Μταϊοές με τξ Μίκξ, γκάιμτα με τξμ Αλέκξ, τοαγξύδια από γμωστξύς τεμόοξυς και σξποάμες, χξοξί  από 


ποωτξχξοευτές και ποωτξχξοεύτοιες. 
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 Ποξσωπικά πιστεύω ότι... τξ γλέμτι θα μπξοξύσε μα είμαι έμα δεύτεοξ φεστιβάλ. 
 τα καταπληκτικά αγόοια πξυ είχαμ απξμείμει στις 2 π.μ. βξηθξύμ όλα μαζί μα αμεβάσξυμε τξ πιάμξ!!! (τοελό 


γέλιξ), αλλά και τα κξοίτσια μαζεύξυμ όλα τα παοασκήμια και τα καμαοίμια. 
 ξι τελευταίξι της παοέας, Δλεμίτσες, Δημητοξύλα, Βαμξύλα, Δύη, Αθαμασία, Δύη, Παμαγιώτης, Αλέκξς, Μίκξς, 


Βιβή χαλαοώμξυμ, μαζεύξυμ και σχξλιάζξυμ τις γεμικές εμτυπώσεις. 


 


Βιβή Γ. Ιαμελλάτξυ 
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… ηλεκτρονικές σκέψεις: 


Δισπμέω έμα δοξσεοό καθαοό αεοάκι 


Δίμαι τξ φίλτοξ της ξμάδας, της παοέας, της συλλξγικότητας και της συμαμτίληψης πξυ μετατοέπει τη βαοιά 
ατμόσφαιοα τξυ αδιένξδξυ πξυ κάπξιξι θέλξυμ μα επιβάλξυμ σε δύμαμη αματοξπής και δοάσης για μα 
επιβάλλξυμε τις δικές μας υγιείς μξξτοξπίες και τοόπξυς ζωής. 


Λέσα σε λίγξυς μήμες ζωής, φάμηκε χθες τξ βοάδυ, ότι καταφέοαμε μα σηκώσξυμε τα θεμέλια εμός 
ξικξδξμήματξς πξυ μπξοεί μα τξ ξμειοευόμαστε αλλά δεμ νέοαμε αμ μπξοξύμε μα τξ ξλξκληοώσξυμε. 


ιγά σιγά αοκετξί από μας με ποακτική δξυλειά και όλξι μας με ξλξκληοωτική ηθική συμπαοάσταση βάλαμε 
τα απαοαίτητα λιθάοια για μα κτίσξυμε τημ δική μας συμμετξχή στημ παοάδξση, στημ τέχμη και τημ 
συλλξγική σκέψη και δοάση. 


Αυτό τξ αίσθημα της απελευθέοωσης πξυ μας διαπμέει και μας δίμει τημ έμπμευση μα ψάνξυμε δοόμξυς και 
μξμξπάτια με συλλξγική σκέψη και δοάση είμαι τξ κύοιξ στήοιγμά μας. 
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Ιι εμείς όλξι σε μια ποξστατευτική αλυσίδα κξιτάζξυμε στα μάτια έμα αγαπητό ποόσωπξ πξυ έχει τόσα 
ποάγματα μα δώσει από σκέψεις, γμώσεις, επιμξμή, έμπμευση και πξυ μας κάμει κξιμωμξύς σε όλα αυτά. 


Δίμαι πξλύ ευτυχισμέμη για χθες και σας στέλμω αυτές τις ποώτες σκέψεις γιατί θέλω μα τις μξιοαστξύμε 


Χοιστίμα Βασσάλξυ 
 


Χοιστίμα, σε ευχαοιστώ πξλύ πξυ μξιοάστηκες με μας τις σκέψεις σξυ, πξυ θεωοώ ότι είμαι πξλύ βαθύτεοες, 
αλλά και λυτοωτικές. Ποξθέσεις καλές, ξοάματα σωστά, πξυ με τα εφόδια πξυ έχξυμε και μέσα από τημ 
συλλξγική δοάση, μπξοξύμε μα κάμξυμε πξλλά. Ποξσωπικά δεμ δέχξμαι ότι κάτι μπξοεί μα μημ γίμεται. Αυτό 
πξυ ποέπει μα ποξσένξυμε, μα καλλιεογξύμε και μα ποαγματώμξυμε είμαι η ξμαδικότητα, γιατί πάμω σ' αυτή 
μπξοξύμε μα κάμξυμε θαύματα.  Γιατί ξ καθέμας από τημ ξμάδα είμαι πξλύτιμξς. 
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Ποξσωπικά σ' ευχαοιστώ πξλύ για όσα έκαμες, γιατί πιστεύω ότι έχεις σηκώσει έμα τεοάστιξ βάοξς τόσα 
χοόμια.  Δπειδή όμως είσαι σεμμή τξ κόβω εδώ. Μα είμαστε καλά και σε άλλα με υγεία. 


Βάμα Μτάσιξυ 
 


Μα σας ευχαοιστήσω και από εδώ και ποέπει μα πω, ότι παο’ όλες τις δυσκξλίες πξυ συμεχώς νεφυτοώμαμ 
από τξ πξυθεμά, τελικά ξ κόσμξς τξ αγκάλιασε και όλα εναφαμίστηκαμ ως δια μαγείας! Δυχαοιστξύμε θεομά 
τημ Βιβή για τξ υπέοξχξ βοάδυ πξυ μας χάοισε!!! Δπίσης ποέπει μα σας ευχαοιστήσω όλες και όλξυς γιατί 
πήοα μία δόση από τξ άοωμα της υπέοξχης παοέας σας... και ήταμ υπέοξχξ!!!! 


Χοιστίμα Αμαγμωστξπξύλξυ 
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Ιι από εμέμα YES, YES και πάλι YES (επί τξ Αγγλικότεοξμ)!!! Σί ωοαία πξυ ήταμ! Ιαι τί καλά πεοάσαμε! 


Μα ‘μαστε καλά πξλύ πξλύ και μα πετάνξυμε μακοιά! 


ας φιλώ με αγάπη. 


Δύη τυλιαοά-Ιαοατζά 
 


Ηέλω κι εγώ μα σας ευχαοιστήσω πξυ μξιοαστήκατε κάτι τόσξ ποξσωπικό μαζί μξυ δηλαδή τις σκέψεις σας. 
Αισθάμξμαι πξλύ τυχεοή πξυ έχω παοέα τόσξ ιδιαίτεοες συμαισθηματικά και αμτικειμεμικά φίλες. ας 
ευχαοιστώ πξλύ επίσης πξυ με έχετε δεχτεί στημ παοέα σας  και είμαι απόλυτα σίγξυοη ότι ποάγματι 
είμαστε μια παοέα πξυ θα γοάψει ιστξοία. 


Διξμυσία Ιιξλεΐδη 
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ΣΡΕΙ ΛΑΛΟΤΝ… ΕΝ’ ΔΕ ΜΠΑΝΣ 


παποτςιαζόμενη πεπιοφή: ΕΒΡΟ 
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Βιογπαυικό: 


 Οι «Τπειρ λαλούν» δημιοτπγήθηκαν σην Άνοιξη σοτ 2010 ςση Μτσιλήνη σηρ Λέςβοτ, από 


σην κοτκλοπαίφσπια Εταγγελία Καμποτπάκη, ση δημοςιογπάυο Βαγγελιώ Χπηςσίδοτ και ση 


δαςκάλα Μαπία Σεϊσανίδοτ.  Έφονσαρ ακολοτθήςει η καθεμιά ση δική σηρ πολύφπονη ποπεία ςσο 


σπαγούδι, ςτνανσήθηκαν ςση Λέςβο και απουάςιςαν να πειπαμασιςσούν πάνω ςσιρ δτνασόσησερ  


ποτ μποπεί να έφει ένα γτναικείο υωνησικό ςύνολο. Σύνσομα σο απφικό ατσό σπίο απέκσηςε ένα 


ακόμα μέλορ, σον οπγανοποιό και μοτςικό Ανσώνη Μτλωνά.  


Οι «Τπειρ λαλούν ... εν’ δε μπανσ»  δοτλεύοτν πάνω ςε παπαδοςιακά σπαγούδια από διάυοπερ 


φώπερ, επιδιώκονσαρ να ςτνδτάςοτν σο σπαγούδιςμα με άλλερ μοπυέρ σέφνηρ. Μέφπι ςσιγμήρ 


έφοτν ςτμμεσάςφει ςσο μοτςικό υεςσιβάλ «Μεςογειοσόπια 2010», ποτ διοπγανώθηκε ςση 


Μτσιλήνη σον πεπαςμένο Αππίλιο. 


[Ηλεκσπονική Διεύθτνςη: evireb@yahoo.com] 


 


Μέλη: 


Εταγγελία Καμποτπάκη, Μαπία Σεϊσανίδοτ, Βαγγελιώ Χπηςσίδοτ 


και ο Ανσώνηρ Μτλωνάρ. 


Τπεύθτνη Επικοινψνίαρ: Ευαγγελία Καμπουράκη   



mailto:evireb@yahoo.com
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Ππόγπαμμα: 


1. ΣΙΡΣΙΛΙΑΓΚΟΤ 


Διαςκετή ςε σπαγούδι αποκπιάσικο από σον Έβπο σηρ Θπάκηρ. 
 


Κι η σςιπσςιλιά... κι η σςιπσςιλιάγκοτρ ςσην κοππιά 


κι η σςιπσςιλιά... κι η σςιπσςιλιάγκοτρ ςσην κοππιά, 


κι η σςιπσςιλιάγκοτρ ςσην κοππιά βγήκι για ν' αγαπήςει 


κι η σςιπσςιλιάγκοτρ ςσην κοππιά βγήκι για ν' αγαπήςει. 


 


Σοτν γλεπ' η αλ'πού σοτν γλέπ' η αλ'πού κι γέλαςι 


σοτν γλεπ' η αλ'πού σοτν γλέπ' η αλ'πού κι γέλαςι, 


σοτν γλεπ' η αλ'πού κι γέλαςι κι η κόσα κακαπίςκει 


σοτν γλεπ' η αλ'πού κι γέλαςι κι η κόσα κακαπίςκει. 


 


Σι είδγερ αλ'πού μ’ σι είδγερ αλ'πού κι γέλαςιρ 


σι είδγερ αλ'πού μ’ σι είδγερ αλ'πού κι γέλαςιρ, 


σι είδγερ αλ'πού μ’ κι γέλαςιρ κι κόσα κακαπίςκειρ 


σι είδγερ αλ'πού μ’ κι γέλαςιρ κι κόσα κακαπίςκειρ. 


 


Μην(α) δεν εί... μην(α) δεν είμι έμοπυορ 


μην(α) δεν εί... μην(α) δεν είμι έμοπυορ, 


μην(α) δεν είμι έμοπυορ δεν είμι παλληκάπι 


μην(α) δεν είμι έμοπυορ δεν είμι παλληκάπι. 


 


Μην(α) δεν εί... μην(α) δεν είμι σςοτπμπασζήρ 


μην(α) δεν εί... μην(α) δεν είμι σςοτπμπασζήρ, 


μην(α) δεν είμι σςοτπμπασζήρ δεν είμαι νοικοκύπηρ 


μην(α) δεν είμι σςοτπμπασζήρ δεν είμαι νοικοκύπηρ.


Έφοτ γελά... έφοτ γελάδα κοτλοτβή 


έφοτ γελά... έφοτ γελάδα κοτλοτβή, 


έφοτ γελάδα κοτλοτβή και ςκύλα γκαςσποτμένη 


έφοτ γελάδα κοτλοτβή και ςκύλα γκαςσποτμένη. 


 


Έφοτ κι ένα έφοτ κι ένα παλιάλοτγοτ 


έφοτ κι ένα έφοτ κι ένα παλιάλοτγοτ, 


έφοτ κι ένα παλιάλοτγοτ κι εκείνοτ χοτπιαςμένοτ 


έφοτ κι ένα παλιάλοτγοτ κι εκείνοτ χοτπιαςμένοτ. 


 


Σο 'να σοτ μάσ' σ' σο 'να σοτ μάσ' σ' είνι γκαβό 


σο 'να σοτ μάσ' σ' σο 'να σοτ μάσ' σ' είνι γκαβό, 


σ' σο 'να σοτ μάσ' σ' είνι γκαβό κι σ' άλλοτ φιούσρ δε γλέπει 


σ' σο 'να σοτ μάσ' σ' είνι γκαβό κι σ' άλλοτ φιούσρ δε γλέπει. 


 


Σο 'να σ' ατσί σ' σο 'να σ' ατσί σ' είναι κοτυό 


σο 'να σ' ατσί σ' σο 'να σ' ατσί σ' είναι κοτυό, 


σο 'να σ' ατσί σ' είναι κοτυό κι σ' άλλοτ δεν ακούει 


σο 'να σ' ατσί σ' είναι κοτυό κι σ' άλλοτ δεν ακούει. 


 


Σο 'να ποτδάπι σ' σο 'να ποτδάπι σ' είναι κοτσςό 


σο 'να ποτδάπι σ' σο 'να ποτδάπι σ' είναι κοτσςό, 


σο 'να ποτδάπι σ' είναι κοτσςό κι σ' άλλα δεν πασούνι 


σο 'να ποτδάπι σ' είναι κοτσςό κι σ' άλλα δεν πασούνι. 


  







ΕΡ.Κ.Ε.Σ. – ΥΕΣΙΒΑΛ ΥΩΝΗΣΙΚΩΝ ΤΝΟΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ & ΛΑΪΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 2010 


 


COPYRIGHT: ERKET 2011 4 


2. ΜΗΛΙΣΑ ΠΟΤ ‘ΑΙ ΣΟΝ ΓΚΡΕΜΝΟ 
Διαςκετή ςε σπαγούδι με πποέλετςη από σον Έβπο Δτσικήρ Θπάκηρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και 


φοπεύεσαι ςσα βήμασα σοτ «ΘϏΑΚΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΥ». 


 
Μηλί...  καλέ  μηλίσςα  ποτ  ‘ςαι  ςσον  γκπεμό 


μηλί...  καλέ  μηλίσςα  ποτ  'ςαι  ςσον  γκπεμό, 


μηλίσςα  ποτ  'ςαι  ςσον  γκπεμό  ςσα  μήλα  υοπσψμένη 


ςσα  μήλα  υοπσψμένη. 


 


Σα  μή...  καλέ  σα  μήλα  ςοτ  πεμπεύομαι 


σα  μή...  καλέ  σα  μήλα  ςοτ  πεμπεύομαι, 


σα  μήλα  ςοτ  πεμπεύομαι  μα  σο  γκπεμό  υοβούμαι 


μα  σο  γκπεμό  υοβούμαι. 


 


Κι  αν  σο  καλέ  κι  αν  σον  υοβάςαι  σον  γκπεμό 


κι  αν  σο  καλέ  κι  αν  σον  υοβάςαι  σον  γκπεμό, 


κι  αν  σον  υοβάςαι  σον γκπεμνό  πάπε  σο  μονοπάσι 


πάπε  σο  μονοπάσι. 


 


Σο  μο...  καλέ  σο  μονοπάσι  μι  έβγαλε 


σο  μο...  καλέ  σο  μονοπάσι  μι  έβγαλε, 


σο  μονοπάσι  μι  έβγαλε  ςσ'ρ  αγάπηρ  μοτ  σην  πόπσα 


ςσ'ρ  αγάπηρ  μοτ  σην  πόπσα. 


 


 


 


3. ΨΕ ΕΙΔ(Ι)Α Σ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΤ 


Διαςκετή ςε σπαγούδι με πποέλετςη από σον Έβπο Δτσικήρ Θπάκηρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού είναι 6/8 (3-3) και φοπεύεσαι 


ςσα βήμασα σοτ «ΖΩΝΑϏΑΔΙΚΟΥ». 


 


Ψερ  είδ(ι)α  γαλανά  γλτκά  ξανθά  και  μαύπα  μάσια 


χερ  είδ(ι)α  ςσ’  όνειπό  μοτ, 


χερ  είδ(ι)α  ςσ’  όνειπό  μοτ  μαύπα  μάσια  ςσο  πλετπό  μοτ. 


 


'κώνοτμαι  γαλανά  γλτκά  ξανθά  και  μαύπα  μάσια 


ς΄κώνοτμαι  και  δεν  σα  βπίςκψ, 


ς'κώνοτμαι  και  δεν  σα  βπίςκψ  με  σα  πούφα  μοτ  μαλώνψ. 


 


Ρούφα  μοτ  γαλανά  γλτκά  ξανθά  και  μαύπα  μάσια 


πούφα  μοτ  καλά  μοτ  πούφα, 


πούφα  μοτ  καλά  μοτ  πούφα  ποτ  'ν'  σα  μαύπα  μάσια  ποτ  'φα. 


 


Ψερ  σο  βπά...  γαλανά  γλτκά  ξανθά  και  μαύπα  μάσια 


χερ  σο  βπάδτ  ςσο  κπεβάσι, 


χερ  σο  βπάδτ  ςσο  κπεβάσι  πάει  ςση  βπύςη  για  νεπάκι. 
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4. ΜΕ ΓΕΛΑΑΝ ΣΑ ΠΟΤΛΙΑ 


Διαςκετή ςε σπαγούδι με πποέλετςη από σον Έβπο Δτσικήρ Θπάκηρ. Ο πτθμόρ σοτ κομμασιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και 


φοπεύεσαι ςσα βήμασα σοτ «ΘϏΑΚΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΥ». 


 
Με  γέλαςαν  με  γέλαςαν(ε)  σα  ποτλιά 


με  γέλαςαν  με  γέλαςαν(ε)  σα  ποτλιά, 


με  γέλαςαν(ε)  σα  ποτλιά  σηρ  Άνοιξηρ  σ’  αηδόνια 


με  γέλαςαν(ε)  σα  ποτλιά  σηρ  Άνοιξηρ  σ’  αηδόνια. 


 


Μι  γέλαςαν  μι  γέλαςαν  κι  μοτ  ‘πανι 


μι  γέλαςαν  μι  γέλαςαν  κι  μοτ  ‘πανι, 


μι  γέλαςαν  κι  μοτ  ‘πανι  ποσέρ  δι  θα  πιθάνψ 


μι  γέλαςαν  κι  μοτ  ‘πανι  ποσέρ  δι  θα  πιθάνψ. 


 


Κι  έφσιςα  σο  κι  έφσιςα  σο  ςπισάκι  μοτ 


κι  έφσιςα  σο  κι  έφσιςα  σο  ςπισάκι  μοτ, 


κι  έφσιςα  σο  ςπισάκι  μοτ  χηλόσεπ’  από  σ’  άλλα 


κι  έφσιςα  σο  ςπισάκι  μοτ  χηλόσεπ’  από  σ’  άλλα. 


 


Μ’  ευσά  οφσώ  μ’  ευσά  οφσώ  πασώμασα 


μ’  ευσά  οφσώ  μ’  ευσά  οφσώ  πασώμασα, 


μ’  ευσά  οφσώ  πασώμασα  κι  εξήνσα  παπαθύπια 


μ’  ευσά  οφσώ  πασώμασα  κι  εξήνσα  παπαθύπια. 


 


σο  παπαθύ…  ςσο  παπαθύπι  κάθοτμαι 


ςσο  παπαθύ…  ςσο  παπαθύπι  κάθοτμαι, 


ςσο  παπαθύπι  κάθοτμαι  σοτρ  κάμποτρ  αγνανσεύψ 


ςσο  παπαθύπι  κάθοτμαι  σοτρ  κάμποτρ  αγνανσεύψ. 


 


Βλέπψ  σοτρ  κά…  βλέπψ  σοτρ  κάμποτρ  ππάςινοτρ 


βλέπψ  σοτρ  κά…  βλέπψ  σοτρ  κάμποτρ  ππάςινοτρ, 


βλέπψ  σοτρ  κάμποτρ  ππάςινοτρ  και  σα  βοτνά  γαλάζια 


βλέπψ  σοτρ  κάμποτρ  ππάςινοτρ  και  σα  βοτνά  γαλάζια.


Βλέπψ  σο  φά…  βλέπψ  σο  φάπο  κι  έπφεσαι 


βλέπψ  σο  φά…  βλέπψ  σο  φάπο  κι  έπφεσαι, 


βλέπψ  σο  φάπο  κι  έπφεσαι  καβάλα  ςσ’  άλογο  σοτ 


βλέπψ  σο  φάπο  κι  έπφεσαι  καβάλα  ςσ’  άλογο  σοτ. 


 


Μαύπορ  είναι  μαύπορ  είναι  μαύπα  υοπεί 


μαύπορ  είναι  μαύπορ  είναι  μαύπα  υοπεί, 


μαύπορ  είναι  μαύπα  υοπεί  μαύπο  και  σ’  άλογο  σοτ 


μαύπορ  είναι  μαύπα  υοπεί  μαύπο  και  σ’  άλογο  σοτ. 


 


Μαύπο  και  σο  μαύπο  και  σο  ςπαθάκι  σοτ 


μαύπο  και  σο  μαύπο  και  σο  ςπαθάκι  σοτ, 


μαύπο  και  σο  ςπαθάκι  σοτ  ποτ  παίπνει  σιρ  χτφούλερ 


μαύπο  και  σο  ςπαθάκι  σοτ  ποτ  παίπνει  σιρ  χτφούλερ. 


 


Άυ’ςε  με  φά…  άυ’ςε  με  φάπε  να  φαπώ 


άυ’ςε  με  φά…  άυ’ςε  με  φάπε  να  φαπώ, 


άυ’ςε  ‘μέ’  φάπε  να  φαπώ  κάνα  δτο  σπειρ  ημέπερ 


άυ’ςε  ‘μέ’  φάπε  να  φαπώ  κάνα  δτο  σπειρ  ημέπερ. 


 


Ση  μια  να  υά…  ση  μια  να  υάψ  και  να  πιψ 


ση  μια  να  υά…  ση  μια  να  υάψ  και  να  πιψ, 


ση  μια  να  υάψ  και  να  πιψ  σην  άλλ’  να  σπαγοτδήςψ 


ση  μια  να  υάψ  και  να  πιψ  σην  άλλ’  να  σπαγοτδήςψ. 


 


Σην  σπίση  σην  σην  σπίση  ση  υαπμακεπή 


σην  σπίση  σην  σην  σπίση  ση  υαπμακεπή, 


σην  σπίση  ση  υαπμακεπή  θα  έπθψ  μοναφόρ  μοτ 


σην  σπίση  ση  υαπμακεπή  θα  έπθψ  μοναφόρ  μοτ. 
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Βίνσεο: 


 


  



http://www.youtube.com/watch?v=Ov0ozLHp3og
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