
ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΦΣΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΣΟΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΛΑΟΤ 

Ξύπνα ραγιά 

Ραγηά θαεκέλε κνπ ξαγηά γηα ζήθσ ην θεθάιη, ηε δόμα πνύ 

„ρεο κηα θνξά απόθηεζέ ηελ πάιη. 

Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηά, μύπλα λα δεηο ηε ιεπηεξηά. 

Γηςνύλ νη θάκπνη γηα λεξό θαη ηα βνπλά γηα ρηόληα 

δηςνύλε θαη γηα ιεπηεξηά νη ζθιάβνη ηόζα ρξόληα. 

Κνηκνύκαη κ‟ έλα όλεηξν, μππλώ κε κηαλ ειπίδα 

λα ηδώ θη εγώ κηα κέξα θσο ειεύζεξε παηξίδα. 

Ξύπλα θαεκέλε κνπ ξαγηά, μύπλα λα δεηο ηε Λεπηεξηά. 

Σες Δέζπω Μπόηζε 

-Αρόο βαξύο αθνύγεηαη, πνιιά ηνπθέθηα πέθηνπλ. 

Μήλα ζε γάκν ξίρλνληαη, κήλα ζε ραξνθόπη; 

-Ούδε ζε γάκν ξίρλνληαη νύδε ζε ραξνθόπη. 

Ζ Γέζπσ θάλεη πόιεκν κε λύθεο θαη κ‟ αγγόληα. 

Αξβαληηηά ηελ πιάθσζε ζηνπ Γεκνπιά ηνλ πύξγν: 

«Γηώξγαηλα, ξίμε η‟ άξκαηα, δελ είλαη εδώ ην νύιη. 

Δδώ είζαη ζθιάβα ηνπ παζά, ζθιάβα ησλ Αξβαλίησλ». 

«Σν νύιη θη αλ πξνζθύλεζε, θη αλ ηνύξθεςελ ε Κηάθα, 

ε Γέζπσ αθέληεο Ληάπεδεο δελ έθακε, δελ θάλεη». 

Γαπιί ζην ρέξηλ άξπαμε, θόξεο θαη λύθεο θξάδεη: 

«θιάβεο Σνύξθσλ κε δήζσκε, παηδηά κ‟, καδί κνπ ειάηε» 

θαη ηα θπζέθηα αλάςαλε, θη όινη θσηηά γελήθαλ. 

* 

Σοσ Κσριακούλε Μασρομιτάλε 

Πεηξόκπεεο θαζόηαλε ςειά ζην Πεηξνβνύλη 

θη εζθνύγγηδε ηα κάηηα ηνπ κ‟ έλα ρξπζό καληίιη. 

«Ση έρεηο, Μπέε, πνπ ριίβεζαη θαη ρύλεηο καύξα δάθξπα;» 

«α κ‟ εξσηάο, Κπξηάθαηλα, θαη ζέιεηο γηα λα κάζεηο, 

απόςε κνπ „ξζαλ γξάκκαηα από ην Μεζνιόγγη. 



Σνλ Κπξηαθνύιε ζθόησζαλ, ηνλ πξώην θαπεηάλην, 

θαη ζηάδνπλε ηα κάηηα κνπ θαη ηξέρνπλ καύξα δάθξπα». 

* 

Μαύρε δωή ποσ κάνοσμε εμείς οι μαύροι κλέθηες 

Μαύξε, κσξέ, πηθξή δσή πνπ θάλνπκε 

Μαύξε δσή πνπ θάλνπκε εκείο νη καύξνη θιέθηεο, εκείο 

νη καύξνη θιέθηεο 

Πνηέ, κσξέ, πνηέ καο δελ αιιάδνπκε, πνηέ καο δελ 

αιιάδνπκε 

θαη δελ αζπξνθνξνύκε 

Όιε, κσξέ, όιε κεξνύια πόιεκν 

Όιε κεξνύια πόιεκν ην βξάδπ θαξανύιη, ην βξάδπ 

θαξανύιη 

Κνληά, κσξέ, θνληά, ζηα μεκεξώκαηα 

Κνληά ζηα μεκεξώκαηα γπξίδσ λα πιαγηάζσ, γπξίδσ λα 

πιαγηάζσ 

Σν ρε- κσξέ, ην ρέξη κνπ πξνζθέθαιν θαη ην ζπαζί κνπ 

ζηξώκα, θαη ην ζπαζί κνπ ζηξώκα 

Σν θα‟κσξέ, θαξηνθίιη κ΄αγθαιηά 

Ση θαξηνθίιη κ΄ αγθαιηά ζαλ ην παηδί ηελ κάλα, ζαλ ην 

παηδί ηε κάλα. 

* 

Σοσ Κίηζοσ ε μάνα 

Σνπ Κίηζνπ ε κάλα θάζνπληαλ ζηελ άθξε ζην πνηάκη 

κε ην πνηάκη κάισλε θαη ην πεηξνβνινύζε. 

«Πνηάκη, γηα ιηγόζηεςε, πνηάκη, γύξλα πίζσ, 

γηα λα πεξάζσ αληίπεξα, ζηα θιέθηηθα ιεκέξηα, 

πν‟ „ρνπλ νη θιέθηεο ζύλνδν θη όινη νη θαπεηαλαίνη». 

Σνλ Κίηζν ηόλε πηάζαλε θαη παλ‟ λα ηνλ θξεκάζνπλ. 

Χίινη ηνλ παλ‟ από κπξνζηά θαη δπό ρηιηάδεο πίζσ, 

θη νινμνπίζσ πάγαηλελ ε δόιηα ηνπ ε καλνύια. 

«Κίηζν κνπ, πνύ είλαη η‟ άξκαηα, πνύ ηα „ρεηο ηα ηζαπξάδηα, 

ηηο πέληε αξάδεο ηα θνπκπηά ηα θισξνθαπληζκέλα;» 



«Μάλα ισιή, κάλα ηξειή, κάλα μεκπαιηζκέλε, 

κάλα, δελ θιαίο ηα ληάηα κνπ, δελ θιαίο ηε ιεβεληηά κνπ, 

κνλ‟ θιαίο ηα „ξεκα η‟ άξκαηα, ηα „ξεκα ηα ηζαπξάδηα;» 

 

Σοσ Διάκοσ (22 Απριλίοσ 1821) 

Σξία πνπιάθηα θάζνπληαλ ςειά ζηε Χαιθνπκάηα. 

Σν „λα ηεξάεη ηε Λεηβαδηά θαη η‟ άιιν ην Εεηνύλη, 

ην ηξίην ην θαιύηεξν κνηξνινγάεη θαη ιέεη: 

-Πνιιή καπξίια πιάθσζε, καύξε ζαλ θαιηαθνύδα. 

Μελ‟ ν Καιύβαο έξρεηαη, κελ‟ ν Λεβεληνγηάλλεο; 

-Ννπδ‟ ν Καιύβαο έξρεηαη λνπδ‟ ν Λεβεληνγηάλλεο. 

Οκέξ Βξπώλεο πιάθσζε κε δεθανρηώ ρηιηάδεο. 

Ο Γηάθνο ζαλ η‟ αγξνίθεζε πνιύ ηνπ θαθνθάλε. 

Ψειή θσλή εζήθσζε, ηνλ πξώην ηνπ θσλάδεη. 

«Σνλ ηατθά κνπ ζύλαμε, κάζε ηα παιιεθάξηα, 

δώζ‟ ηνπο κπαξνύηε πεξηζζή θαη βόιηα κε ηηο ρνύθηεο, 

γιήγνξα γηα λα πηάζνπκε θάησ ζηελ Αιακάλα, 

πνπ „λαη ηακπνύξηα δπλαηά θη όκνξθα κεηεξίδηα». 

Παίξλνπλε η‟ αιαθξηά ζπαζηά θαη ηα βαξηά ηνπθέθηα, 

ζηελ Αιακάλα θηάλνπλε θαη πηάλνπλ ηα ηακπνύξηα. 

«Καξδηά, παηδηά κνπ» θώλαμε, «παηδηά κε θνβεζείηε, 

ζηαζείηε αληξεηά ζαλ Έιιελεο θαη ζα Γξαηθνί ζηαζείηε». 

Ψηιή βξνρνύιαλ έπηαζε θη έλα θνκκάηη αληάξα, 

ηξία γηνπξνύζηαλ έθακαλ, ηα ηξία αξάδα αξάδα. 

Eκεηλε ν Γηάθνο ζηε θσηηά κε δεθανρηώ ιεβέληεο. 

Σξεηο ώξεο επνιέκαε κε δεθανρηώ ρηιηάδεο. 

Βνπιώζαλ ηα θνπκπνύξηα ηνπ θη αλάςαλ ηα ηνπθέθηα, 

θη ν Γηάθνο εμεζπάζσζε θαη ζηε θσηηά ρνπκάεη. 

Ξήληα ηακπνύξηα ράιαζε θη εθηά κπνπινπθκπαζήδεο, 

θαη ην ζπαζί ηνπ θόπεθε αλάκεζα απ‟ ηε ρνύθηα 

θαη δσληαλό ηνλ έπηαζαλ θαη ζηνλ παζά ηνλ πάλνπλ. 

Χίιηνη ηνλ παλ από κπξνζηά θαη ρίιηνη από θαηόπη. 



Κη ν Οκέξ Βξπώλεο κπζηηθά ζην δξόκν ηνλ εξώηα: 

«Γίλεζαη Σνύξθνο Γηάθν κνπ, ηελ πίζηε ζνπ λ‟ αιιάμεηο, 

λα πξνζθπλήζεηο ζην ηδακί, ηελ εθθιεζηά λ‟ αθήζεηο;» 

Κη εθείλνο η‟ απνθξίζεθε θαη ζηξίθηεη ην κνπζηάθη: 

«Πάηε θη εζείο θη ε πίζηε ζαο, κνπξηάηεο λα ραζείηε! 

Δγώ Γξαηθόο γελλήζεθα Γξαηθόο ζε λ‟ απνζάλσ. 

Α, ζέιεηε ρίιηα θισξηά θαη ρίιηνπο καρκνπηηέδεο 

κόλνλ εθηά κεξώλ δσή ζέισ λα κνπ ραξίζηε, 

όζν λα θηάζεη ν Οδπζζεύο θαη ν Θαλάζεο Βόγηαο» 

αλ η‟ άθνπζε ν Χαιίικπεεο, αθξίδεη θαη θσλάδεη: 

«Χίιηα πνπγθηά ζαο δίλσ γσ θη αθόκα πεληαθόζηα, 

ην Γηάθν λα ραιάζεηε, ην θνβεξό ηνλ θιέθηε, 

γηαηί ζα ζβήζεη ηε Σνπξθηά θη όιν καο ην ληνβιέηη». 

Σν Γηάθν ηόηε παίξλνπλε θαη ζην ζνπβιί ηνλ βάδνπλ. 

Οιόξην ηνλ εζηήζαλε θη απηόο ρακνγεινύζε, 

ηελ πίζηε ηνπο ηνύο ύβξηδε, ηνπο έιεγε κνπξηάηεο: 

«θπιηά, θη α‟ κε ζνπβιίζεηε έλαο Γξαηθόο εράζε. 

Αο είλαη ν Οδπζζεύο θαιά θαη ν θαπεηάλ Νηθήηαο, 

πνπ ζα ζαο ζβήζνπλ ηελ Σνπξθηά θη όιν ζαο ην ληνβιέηη. 

* 

Σι έτεις καεμένε πλάηανε 

Ση έρεηο θαεκέλε πιάηαλε 

θαη ζηέθεηο καξακέλνο, 

κε ηηο ξηδνύιεο ζην λεξό 

κε ηε δξνζηά ζηα θύιια; 

Παηδηά κ‟ , ζαλ κε ξσηήζαηε, 

λα ζαο ην κνινγήζσ. Αιή Παζάο 

επέξαζε κε δεθανρηώ ρηιηάδεο. 

Κη όινη ζηνλ ίζθην κ‟ έθαηζαλ 

θαη θάησ απ‟ ηε δξνζηά κνπ 

θη όινη ζεκάδη κ‟ έβαιαλ 

θη όινη κε ηνπθεθίζαλ. 



Άιινη βαξνύλ ηνπο θιώλνπο κνπ 

θη άιινη βαξνύλ ηα θύιια 

θη ν ζθύινο ν Αιή Παζάο 

βαξεί κεο ζηελ θαξδηά κνπ. 

Μαξάζεθαλ ηα θύιια κνπ, 

καξάζεθε ε θαξδηά κνπ. 

* 

Παιδιά ηες αμαρίνας 

Δζείο κσξέ παηδηά θιεθηόπνπια 

παηδηά ηεο ακαξίλαο 

κσξέ παηδηά θαεκέλα 

παηδηά ηεο ακαξίλαο 

θη αο είζηε ιεξσκέλα. 

Αλ πάηε πάλσ κσξέ ζηα βνπλά 

θαηά ηε ακαξίλα 

κσξέ παηδηά θαεκέλα 

θαηά ηε ακαξίλα 

θη αο είζηε ιεξσκέλα. 

Σνπθέθηα κσξέ λα κε ξίμεηε 

ηξαγνύδηα λα κε πείηε 

κσξέ παηδηά θαεκέλα 

ηξαγνύδηα λα κε πείηε 

θη αο είζηε ιεξσκέλα. 

Κη αλ ζαο ξσηήζεη κσξ‟ ε κάλα κνπ 

θη ε δόιηα ε αδεξθή κνπ 

κσξέ παηδηά θαεκέλα 

θη ε δόιηα ε αδεξθή κνπ 

θη αο είζηε ιεξσκέλα. 

Με πείηε πσο κσξέ εράζεθα 

πσο είκαη ζθνησκέλνο 

κσξέ παηδηά θαεκέλα 

πσο είκαη ζθνησκέλνο 

θη αο είζηε ιεξσκέλα. 



Πείηε ηνπο κσξέ πσο παληξεύηεθα 

ηε καύξε γε πσο πήξα 

κσξέ παηδηά θαεκέλα 

ηε καύξε γε πσο πήξα 

θη αο είζηε ιεξσκέλα. 

* 

Όλες οι καπεηάνιζζες 

Όιεο νη θαπεηάληζζεο από ην Καθνζνύιη, 

όιεο ηελ Αξηα πέξαζαλ, ζηα Γηάλλελα ηηο πάλε, 

ζθιαβώζεθαλνη νξθαλέο, ζθιαβώζεθαλ νη καύξεο. 

Κη ε Λέλσ δελ επέξαζε, δελ ηελ επήξαλ ζθιάβα, 

κόλ‟ πήξε δίπια ηα βνπλά, δίπια ηα θνξθνβνύληα. 

έξλεη ηνπθέθη ζηζαλέ θη εγγιέδηθα θνπκπνύξηα, 

έρεη θαη ζηε κεζνύια ηεο ζπαζί καιακαηέλην. 

Πέληε Σνύξθνη ηελ θπλεγνύλ, πέληε ηδνραληαξαίνη. 

«Σνύξθνη, γηα κελ παηδεύεζηε, κελ έξρεζηε ζηκά κνπ! 

έξλσ ηνπθέθηα ζηελ πνδηά θαη βόιηα ζηηο κπαιάζθεο». 

«Κόξε γηα ξίμε η‟ άξκαηα, γιίησζε ηε δσή ζνπ». 

«Ση ιέηε, κσξ‟ παιηόηνπξθνη θαη ζεηο παιηνδαγάξηα; 

εγώ είκαη ε Λέλσ Μπόηζαξε, ε αδεξθή ηνπ Γηάλλε, 

θαη δσληαλή δελ πηάλνπκαη εηο ησλ Σνπξθώλ ηα ρέξηα». 

* 

Σι έτεις, καεμένε κόρακα 

Ση έρεηο, θαεκέλε θόξαθα, πνπ ζθνύδεηο θαη θσλάδεηο; 

Μήπσο δηςάο γηα αίκαηα, γηα ηνύξθηθα θεθάιηα; 

Πέξαζε από ηα Σξίθνξθα θαη ζύξε ζην Βαιηέηζη, 

όπνπ είλ‟ ν ηόπνο δπλαηόο θαη δπλαηά ηακπνύξηα, 

εθεί ζα βξεηο ηα αίκαηα, ηα ηνύξθηθα θεθάιηα, 

Σξία κπατξάθηα θίλεζαλ από κέζα από ηε ρώξα, 

ην έλα πάεη ζηα Σξίθνξθα, η‟ άιιν ζηνπο Αξαρακίηεο, 

θη απηόο ν Κεραγηάκπεεο πεγαίλεη ζην Βαιηέηζη. 

Ο Κπξηαθνύιεο ηνπ κηιάεη θη ν Μπεδαληέο ηνπ ιέεη: 

“Πνύ παο, βξε Κεραγηάκπεε, η‟ Αιή παζά θνπέιη; 



Δδώ δελ είλαη Κόξηλζνο, δελ είλαη Πέξα Χώξα, 

δελ είλαη η‟ αξγίηηθα θξαζηά, ηνπ Μπέιεζε ηα θξηάξηα. 

Δδώ είλ‟ νξδή Καξύηαηλαο, καληάηηθν ληνπθέθη, 

Κνινθνηξώλεο αξρεγόο κε ην Μαπξνκηράιε”. 

Αθήζηε ηα ληνπθέθηα ζαο θαη βγάιηε ηα ζπαζηά ζαο 

βάιηε ηνπο Σνύξθνπο εκπξνζηά, ζαλ πξόβαηα, ζαλ γίδηα. 

* 

Σα τιόνια ζηα βοσνά 

Λάκπνπλ ηα ρηόληα ζηα βνπλά θη ν ήιηνο ζηα ιαγθάδηα 

έηζη ιάκπεη θη ε θιεθηνπξηά νη Κνινθνηξσλαίνη 

πόρνπλ η� αζήκηα ηα πνιιά ηηο αζεκέληεο πάιεο 

θαβάια παλ ζηελ εθθιεζηά, θαβάια πξνζθπλάλε 

λνπνύ δελ θαηαδέρνληαη ηε γε λα ηελ παηήζνπλ 

θαβάια παίξλ‟ αληίδεξν απ‟ ηνπ παπά ην ρέξη 

θαβάια βγήθαλ θη έθαηζαλ ζηεο εθθιεζηάο ηελ πόξηα 

θη εθεί ηνπο ήξζε ε γξαθή πηθξή θαξκαθσκέλε 

θη απόμσ ιέεη η‟ απόγξακκα θαη κέζα ιέεη ην γξάκκα 

η‟ αδέξθηα ζαο ζθνηώζεθαλ ζηεο Αηκηαινύο η‟ ακπέιη 

ηνπο πξόδσζ‟ ν θαιόγεξνο από ην κνλαζηήξη. 

Αζηέ παηδηά λα θύγνπκε ζηνλ ηόπν καο λα πάκε 

γηαηί καο πιάθσζε ε Σνπξθηά, νη Αξβαληηαξάδεο. 
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