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Το σερραϊκό σκέλος της οικογένειας 
Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη

Μαργαρίτης  Σπύρος,  χρυσοχόος,  σύ-
ζυγος  της  Ελένης,  κόρης  του  Παναγιώτη  
Παπα-Αγγελίδη.



Προλογικό Σημείωμα

Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. αποφάσισε να συμπεριλάβει το παρόν πόνημα στη 
ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, γιατί αποτε-
λεί μια σπάνια ανέκδοτη συλλογή μουσικών ασμάτων του 19ου αιώνα 
της περιοχής μας, και μάλιστα μελοποιημένων στην εκκλησιαστική 
μουσική. Μέλημά μας είναι πάντοτε οι εκδόσεις μας να στηρίζονται 
σε πηγές προερχόμενες από δυσεύρετο, πρωτότυπο, αρχειακό υλικό. 
Η έκδοσή μας αυτή δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αναγνώστη να κα-
τανοήσει μια πτυχή της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής των 
Σερρών κατά την αέναη διαδρομή της στον χρόνο.

Στα «Σερραϊκά Ανάλεκτα» του 2006 (έκδοση της Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
Σερρών, τέταρτος τόμος) ο συγγραφέας είχε καταθέσει ανάλογη ερ-
γασία, στην οποία όμως παρέθετε μόνον τους τίτλους των εμπεριεχο-
μένων στον α΄ τόμο ασμάτων. Με την παρούσα έκδοση παραδίδουμε 
στους μελετητές-αναγνώστες πλήρη τη συλλογή του Πρωτοψάλτη της 
Μητρόπολης Σερρών (τέλος 19ου αιώνα) και Καθηγητή του Διδασκα-
λείου Σερρών, Παναγιώτη Παπά-Αγγελίδη. Μετά από εκατόν σαρά-
ντα πέντε έτη η έκδοση αυτή ολοκληρώνει το έργο που οι κοινοτικές 
έριδες των ετών 1872-1875 άφησαν ημιτελές.

Ως πρόεδρος της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαρι-
στήσω την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 
επιχορήγηση προς τον σύλλογό μας, χάρη στην οποία πραγματοποι-
ήθηκε η έκδοση αυτή. Ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα της έκδοσης 
Ομότιμο Καθηγητή Θεολογίας του Α.Π.Θ., κ. Απόστολο Γλαβίνα, για 
την αρτιότητα της εργασίας του και την άψογη συνεργασία μας. Να 
συγχαρώ την οικογένεια Παπαστεργίου, στενοί συγγενείς του Πρωτο-
ψάλτη, για τη διάσωση του πολύτιμου αυτού αρχείου, τον καθηγητή 
βυζαντινής μουσικής κ. Γεώργιο Ζαρκαντζά για την επιμέλεια της 
βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής σημειογραφίας και τα στελέχη 
της Typographic, που με υπομονή και επιμέλεια μετασχημάτισαν το 
χειρόγραφο σε καλαίσθητη έκδοση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ
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Προλογικό σημείωμα 

του συγγραφέα του πονήματος

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ο καταγόμενος από το Σοχό 
Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης, διέπρεψε ως ψάλτης και πρωτοψάλτης 
του μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Θεοδώρων στα Σέρρας, από το 
1860 ως το 1886.

Άριστος γνώστης της Βυζαντινής Μουσικής και κάτοχος της Ευ-
ρωπαϊκής, κλήθηκε από τους διοικούντες το ιδρυθέν το 1870 Διδασκα-
λείο των Σερρών, να αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος «Εκκλη-
σιαστική Μουσική» στους σπουδαστές του.

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του μαθήματός του, ο 
Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης ετοίμασε ένα εγχειρίδιο μελοποιημένων 
ασμάτων, το οποίο δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, 
οι έριδες στα Σέρρας, στην πενταετία 1870-1875, με κέντρο το Διευ-
θυντή του Διδασκαλείου Δημήτριο Μαρούλη και ολιγότερο το Γερμανό 
καθηγητή του Διδασκαλείου Wilhelm Johnson, με τον οποίο συνδεό-
ταν ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης, απέτρεψαν την έκδοσή του.

Μετά το θάνατο του Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη (20 Μαρτίου 
1907) τα βιβλία και τα χειρόγραφά του περιήλθαν στα χέρια του νε-
ότερου αδελφού του, του Παπα-Στέργιου Παπα-Αγγελίδη, που ήταν 
Ιερέας στο Σοχό. Από τον Παπα-Στέργιο τα παιδιά του έλαβαν το 
επώνυμο Παπαστεργίου. Ένα από τα τρία άρρενα τέκνα του Πα-
πα-Στέργιου, ο Διδάσκαλος και γνώστης της Βυζαντινής Μουσικής 
Άγγελος Παπαστεργίου κληρονόμησε τα μουσικά κατάλοιπα του πα-
τέρα του.

Ο δεσμός της οικογένειας του παππού μου, από την πλευρά 
της μητέρας μου, Απόστολου Βαρελά, με τον Άγγελο Παπαστεργίου 
και τα παιδιά του, ήταν πολύ στενός. Διατηρώ ακόμη στη μνήμη μου 
πόσο ο Μπαρμπα-Άγγελος, όπως τον αποκαλούσαμε στην παιδική 
μας ηλικία, μας συμπαραστάθηκε και συνέβαλε καθοριστικά στη δική 
μου σταδιοδρομία, όπως δεν ξεχνώ και τις συζητήσεις μου, κυρίως για 
θέματα αναφερόμενα στην ιστορία της γενέτειράς μας, με το γιο του, 
τον Πολυχρόνη Παπαστεργίου, Διευθυντή Ε.Τ.Ε., στον οποίο περιήλ-
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θαν τα εκκλησιαστικά βιβλία και τα μουσικά χειρόγραφα του Πανα-
γιώτη Παπα-Αγγελίδη, όπως και το πλούσιο Αρχείο του Διδασκάλου 
πατέρα του. Από αυτό το πλούσιο αρχειακό υλικό, μου εμπιστεύτηκε 
ο Πολυχρόνης Παπαστεργίου να μελετήσω το ανέκδοτο ακόμη χει-
ρόγραφο, με τα μελοποιημένα στην Εκκλησιαστική Μουσική ποικίλα 
άσματα, με σκοπό να προχωρήσω στην έκδοσή του. Μεταγράφοντας 
τη συλλογή αυτή των ασμάτων, δεν προχώρησα στην κριτική έκδοση. 
Οι παρεμβάσεις μου στο κείμενο και στη στίξη περιορίστηκαν σε ελά-
χιστες περιπτώσεις. Με πολλή χαρά θεώρησα υποχρέωσή μου, για να 
μετριάσω την οφειλή μου, να αφιερώσω την έκδοση αυτή στον Πολυ-
χρόνη Παπαστεργίου, στον πατέρα του και στον παππού του.

Τώρα, το αρχειακό μουσικό και άλλο υλικό κατέχει, ως πολύ-
τιμη παρακαταθήκη, ο τραπεζικός υπάλληλος, γιος του Πολυχρόνη 
Παπαστεργίου, Άγγελος, ο οποίος φροντίζει με επιμέλεια, για ό,τι 
κληρονόμησε από τους προγόνους του. Χάρη στο ενδιαφέρον και τη 
συμπαράστασή του, βλέπει το φως της δημοσιότητας η παρούσα με-
λέτη. Του εκφράζω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου. 

Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω, και από τη θέση αυτή, τον Πρό-
εδρο της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών 
(Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.) Δημήτριο Δημούδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, που δέχτηκαν, εκθύμως, να περιληφθεί η συλλογή αυτή των 
ασμάτων στις εκδόσεις της Εταιρείας.

Απόστολος Αθ. Γλαβίνας
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Εισαγωγή

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1891 κοιμήθηκε στο Σοχό Θεσσαλονί-
κης ο Παπα-Άγγελος, ένας από τους Ιερείς του χωριού. Ένας από τους 
γιους του Παπα-Άγγελου, ο Στέργιος, έγινε επίσης Ιερέας και υπηρέ-
τησε, όπως και ο πατέρας του, στο Σοχό. Σ’ ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, 
το Ὡρολόγιον τό μέγα, το οποίο διορθώθηκε από τον Αρχιμανδρίτη 
Σπυρίδωνα Ζερβό και εκδόθηκε το 1891 στη Βενετία, σε έκτη έκδο-
ση1, στο τέλος αναγράφει ο Παπα-Στέργιος, στην κατοχή του οποίου 
είχε περιέλθει, μαζί με άλλα, και το βιβλίο αυτό, ότι ο πατέρας του, 
ο Παπα-Άγγελος, πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 1891: Ὁ πατήρ μου 
παπα Ἄγγελος ἀπεδήμησεν Σεπτεμβρίου 14 ἡμ. Σαβάτῳ ὥρα ἐν-
νέα (9). Στο ίδιο σημείο, ο Παπα-Στέργιος αναφέρει, ότι γράφει τα 
του θανάτου του πατέρα του, του Παπα-Άγγελου, στο Σοχό στις 14 
Σεπτεμβρίου 1891: 1891 Σεπτεμβρίου 14 παπά Στέργιος ἐκ Σοχοῦ 
γράφω ταῦτα.

Από τον Παπα-Άγγελο έλαβαν το επώνυμο Παπα-Αγγελίδης ή 
Παπα-Ἀγγέλου, τόσο ο Παπα-Στέργιος, όσο και ο πρεσβύτερος αδελ-
φός του, ο Παναγιώτης, ο πρωτότοκος γιος του Παπα-Άγγελου.

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στο Σοχό, το 1837, και ασχολήθηκε 
ιδιαιτέρως με την Εκκλησιαστική Μουσική. Από το 1860 και ύστερα 
εγκαταστάθηκε στα Σέρρας και ήταν γνωστός με το επώνυμο Πα-
πα-Άγγελος και συνηθέστερα Παπα-Αγγελίδης. Άριστος γνώστης της 
Βυζαντινής Μουσικής, όπως και της Ευρωπαϊκής, έμεινε στα Σέρρας 
μέχρι το 1886. Κατά το διάστημα των εικοσιέξι ετών διαμονής και 
δραστηριότητάς του, υπηρέτησε ως ψάλτης και πρωτοψάλτης στο μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Από το 1886 μέχρι το 1896 
υπηρέτησε, για μια δεκαετία, στην Ξάνθη και από το 1896 μέχρι το 
1902, για μια εξαετία στην Καβάλα. Για πέντε χρόνια, μέχρι το θάνα-
τό του (+20 Μαρτίου 1907) υπέφερε από χρόνια λαρυγγίτιδα. Κατά 
το διάστημα αυτό της ασθένειάς του, η Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα 

1. Για το “Ὡρολόγιον τό μέγα” ιδές, Φίλιππου Ηλιού - Πόπης Πολέμη, 
Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900, Συνοπτική αναγραφή, Τόμος Γ΄ 1891-
1900 και Αχρονολόγητα, Αθήνα 2006, σ. 942.
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της Καβάλας χορηγούσε στον Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη σύνταξη και 
μάλιστα τον έστειλε, για θεραπεία, στην Αθήνα. Από την αναφορά, 
που γίνεται, για τον Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη, στο επίσημο περι-
οδικό όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την Ἐκκλησιαστικήν 
Ἀλήθειαν, στις 28 Απριλίου 1907, ύστερα από το θάνατό του, φαίνεται 
αυτό που ανέφερα πιο μπροστά, ότι ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης 
είχε αναστείλει την ψαλτική του δραστηριότητα στα πέντε τελευταία 
έτη της ζωής του. Το κείμενο της Ἐκκλησιαστικῆς Ἀληθείας έχει ως 
εξής: Ἀγαθή πρᾶξις ἀξιέπαινος. - Ἐκ τοῦ “Φάρου τῆς Θεσσαλο-
νίκης” μανθάνομεν ὅτι, θανόντος τῇ 20 μαρτίου παρελθόντος, ἐν 
ἠλικίᾳ ἑβδομήκοντα ἐτῶν, ἐν Καβάλλᾳ, τοῦ δοκίμου ἱεροψάλτου 
Παναγιώτου Π. Ἀγγελίδου, τοῦ ἐκ Σοχοῦ τῆς Μακεδονίας, ὑπηρε-
τήσαντος δέ ὡς ἱεροψάλτου 26 ὅλα ἔτη ἐν Σέρραις, 10 ἐν Ξάνθῃ 
καί 6 ἐν Καβάλλᾳ, ἡ κοινότης τῆς τελευταίας ταύτης πόλεως ἐκή-
δευσε αὐτόν πανδήμως ἀπό τοῦ κοινοτικοῦ ταμείου. Ὅ δέ μᾶλλον 
ἀξιέπαινον καί μιμήσεως ἄξιον, ὅτι κατά τήν πενταετῆ διάρκειαν τῆς 
ἀσθενείας αὐτοῦ (λαρυγγίτιδος χρονίας) ἡ Ὀρθοδοξος ἑλλην. κοινό-
της Καβάλλας ἐχορήγει αὐτῷ σύνταξιν καί μάλιστα καί εἰς Ἀθήνας 
ἀπέστειλεν αὐτόν πρός θεραπείαν2.

2. Εκκλησιαστική Αλήθεια, Τόμ. 27 (1907), σ. 259. Δεν μπόρεσα να 
εντοπίσω το φύλλο της Εφημερίδας “Φάρος της Θεσσαλονίκης”, για να 
διαπιστώσω αν στα αναγραφόμενα σ’ αυτόν, στο Φάρο, υπάρχουν και 
άλλα χρήσιμα στοιχεία για τον Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη, τα οποία θα 
βοηθούσαν στην καλλίτερη γνώση και περιγραφή της προσωπικότητας και 
του έργου του. Ιδές και Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη, Η βυζαντινή εκκλη-
σιαστική μουσική στις Σέρρες. Δάσκαλοι και ιεροψάλτες μέχρι τις αρχές 
του εικοστού αιώνα, Περιοδικό Γιατί Αριθ. 25 - Σέρρας 1996, σ. 6, ο ο-
ποίος δέχεται, με βάση τις ειδήσεις της “Ἐκκλησιαστικῆς Ἀληθείας”, ότι ο 
Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης γεννήθηκε το 1837 και υπηρέτησε 26 χρόνια 
στα Σέρρας (1865-1891), 10 στην Ξάνθη και 6 στην Καβάλα, όπου και πέ-
θανε σε ηλικία 70 ετών. Ιδές και του ίδιου, στο περιοδικό Γιατί αριθ. 30, 
Σέρρας 2000, σ. 2. Κατά την άποψή μου, η χρονολόγηση αυτή δεν λαμβά-
νει υπόψη το γεγονός, που αναφέρεται στην “Ἐκκλησιαστικήν Ἀλήθειαν”, 
ότι στον Παπα-Αγγελίδη «κατά τήν πενταετῆ διάρκειαν τῆς ἀσθενείας 
αὐτοῦ (λαρυγγίτιδος χρονίας) ἡ Ὀρθόδοξος ἑλληνική κοινότης Καβάλλας 
ἐχορήγει σύνταξιν καί μάλιστα καί εἰς Ἀθήνας ἀπέστειλεν αὐτόν πρός θε-
ραπείαν». Έτσι, υποθέτουμε, ότι κατά τα πέντε τελευταία χρόνια της ζωής 
του (1902-1907) δεν ήταν στην ενεργή ψαλτική δραστηριότητα. Συνεπώς 
θα πρέπει, τα 6 χρόνια της υπηρεσίας του, ως ιεροψάλτη Καβάλας, να τα 
τοποθετήσουμε αναλόγως, στο χρονικό διάστημα από το 1896 μέχρι το 
1902, οπότε θα πρέπει να μεταθέσουμε και τα χρόνια της παρουσίας του 
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Και ο μικρότερος αδελφός του Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη, ο Ιε-
ρέας Παπα-Στέργιος Παπα-Αγγελίδης, μας δίνει λίγα στοιχεία για τον 
αδελφό του. Σ’ ένα μουσικό βιβλίο τη Μουσική Βιβλιοθήκη, Τόμος 
πρῶτος, που εκδόθηκε το 1868 από το Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 
στην Κωνσταντινούπολη3, διευθυνόμενο από τον Βασίλειο Δ. Καλλί-
φρονα, στη σελίδα α΄, του εμπρόσθιου εσώφυλλου, αναγράφει ο Πα-
πα-Στέργιος με το χέρι του, το θάνατο του αδελφού του: Ἀπέθανε 
ὁ Παναγιώτης παπα Ἀγγελίδης ψάλτης εἰς Καβάλλα, εἰς τό ἔτος 
1907 Μαρτίου 20, ἡμέρα Τρίτη, ὥρα 8. Η “Μουσική” αυτή “Βιβλι-
οθήκη”, όπως αναγράφεται στην ίδια σελίδα, ήταν Κτῆμα τοῦ Παπᾶ 
Στεργίου παπᾶ Ἀγγελίδου εἰς τό 1900 ἀγοράσθηκε.

Και σ’ ένα άλλο μουσικό βιβλίο, ένα Δοξαστάριον, έκδοση του 
18364, το οποίο ανήκε, στην αρχή, στον Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη 
και αργότερα πέρασε και αυτό στην κατοχή του Παπα-Στέργιου Πα-
πα-Αγγελίδη, στη σελίδα β΄ του εσώφυλλου, πριν από το εξώφυλλο 
στο τέλος του βιβλίου, αναγράφονται επίσης: Ὁ Παναγιώτης ὁ ψάλ-
της τῆς Καβάλλας ἀπέθανε εἰς το ἔτος 1907 Μαρτίου 20. Και στη 
σελίδα β΄ του Δοξασταρίου αναγράφονται τα εξής: Κτῆμα τοῦ Παπᾶ 
Στεργίου παπᾶ Ἀγγέλου και Ἐκ τῶν τοῦ Παναγιώτου παππᾶ Ἀγγε-
λίδου πρωτοψάλτου Σερρῶν.

Και τα δύο αυτά μουσικά εγχειρίδια, η Μουσική Βιβλιοθήκη 
και το Δοξαστάριον, βρίσκονται σήμερα στην κατοχή της οικογένειας 
του Πολυχρόνη Αγγέλου Παπαστεργίου, εγγονού του Παπα-Στέργιου 
Παπα-Αγγελίδη.

Ο Παπα-Στέργιος γεννήθηκε στο Σοχό, την 1 Αυγούστου του 
1857, ημέρα Σάββατο. Σε ηλικία 33 ετών, στις 30 Μαΐου 1890 χειρο-
τονήθηκε Ιερέας από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Σωφρόνιο Χρη-
στίδη5. Ο ίδιος ο Παπα-Στέργιος μας πληροφορεί για τα δύο αυτά 

στην Ξάνθη (1886-1896) και στα Σέρρας (1860-1886).
3. Για τη “Μουσική Βιβλιοθήκη” ιδές, Φίλιππου Ηλιού-Πόπης Πολέμη, 

Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900, ό.π., τόμος Α΄ 1864-1879, Αθήνα 2006, 
σ. 308.

4. Για το “Δοξαστάριον” ιδές, Φίλιππου Ηλιού κατάλοιπα, Ελληνική 
Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τόμ. Γ΄. Τα Οθωμανικά 
χρόνια - Α΄ - 1833-1844, Επιμέλεια Πόπης Πολέμη, Επιστημονικοί συνερ-
γάτες Αναστασία Μυλωνοπούλου, Ειρήνη Ριζάκη, Αθήνα 2016, σ. 179.

5. Κατά την Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν, τόμ. 9 (1889), σ. 385 ο Ιωαννίνων 
Σωφρόνιος Χρηστίδης εκλέχθηκε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης την 
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σημαντικά γεγονότα της ζωής του. Στο Ὡρολόγιον τό μέγα, που ανα-
φέραμε και πιο πάνω, σημειώνει στη σελίδα ε΄, εκτός των άλλων, και 
τα εξής, για τον εαυτό του: ἐγώ ὁ ἴδιος γράφω ὁ Παπά Στέργιος 
ἐγενίθην εἰς τό ἔτος 1857 Αὐγούστου πρώτη ἡμέρα Σαβάτω... ὁ 
Ἄνωριθής Παπά Στέργιος ἐχειροτονίθην Ἱερεύς εἰς τό ἔτος 1890 
ἀπό τόν Παναγιώτατον Κύριον Κ(ύριον) Σωφρόνιον τῆς Θεσ(αλο)
νίκης Μαΐου 30.

Ήταν επόμενο, ήταν πολύ φυσικό, ο Παπα-Στέργιος να κληρο-
νομήσει τα βιβλία του μεγαλύτερου κατά είκοσι έτη αδελφού του, του 
Παναγιώτη, μια και ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης δεν είχε γιο. είχε 
μια μόνο θυγατέρα, την Ελένη, ενώ ο Παπαστέργιος ήταν Ιερέας. Σύμ-

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 1889, διαδεχθείς τον παραιτηθέντα Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Γρηγόριο Καλλίδη. Ύστερα από τριάμισι περίπου χρό-
νια υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
δεν αποδέχτηκε στη συνεδρία της έκτης Απριλίου 1893, Εκκλησιαστική 
Αλήθεια, τόμ. 13 (1893), σ. 41. Στις 20 Απριλίου 1893, η Ιερά Σύνοδος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, επειδή ο Σωφρόνιος επέμενε στην παραίτησή 
του, «ἀπεδέξατο, εἰ καί μετά λύπης, τήν παραίτησιν αὐτοῦ», Εκκλησιαστική 
Αλήθεια, τόμ. 13 (1893), σ. 57. Τελικώς, την Τρίτη 4 Μαΐου 1893, έγι-
νε δεκτή η παραίτησή του, Εκκλησιαστική Αλήθεια, τόμ. 13 (1893), σ. 
73. Μετά την παραίτησή του κατέφυγε στο Άγιον Όρος, παραμείνας στην 
Ιερά Μονή Σταυρονικήτα  πέραν του έτους. Στις 23 Φεβρουαρίου 1895 
εκλέχτηκε Μητροπολίτης Λέρου και Καλύμνου. Για τον Σωφρόνιο ιδές, 
Αλεξάνδρου Ν. Λέτσα, Ιστορία της Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΙ., Θεσσαλονίκη 
1963, σσ. 167-168· Αρχιμανδρίτου Αιμιλιανού Τσακοπούλου, Επισκοπικοί 
κατάλογοι κατά τους Κώδικας των Υπομνημάτων του Αρχειοφυλακίου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ορθοδοξία, τόμ. 32 (1957), σ. 476 (3.5.1863, 
από Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Άρτας, εκλέχτηκε Μητροπολίτης 
Βέρροιας)· τόμ. 33 (1958), σ. 14 (26.5.1869, Μητροπολίτης Ιωαννίνων)· σ. 
282 (25.9.1889, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης)· σ. 290 (παραιτηθέντος οι-
κειοθελώς από την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στις 4.5.1893, Θεσσαλονίκης 
Μητροπολίτης εκλέχτηκε ο Μητροπολίτης Σισανίου Αθανάσιος Μεγακλής)· 
σσ. 293-294 (23.2.1895, εκλέχτηκε Μητροπολίτης Λέρου και Καλύμνου)· 
σ. 299 (13.5.1897, Μητροπολίτης Νικαίας)· σ. 403 (22.5.1902, επα-
νήλθε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων)· σ. 408 (παραιτήθηκε οικειοθελώς α-
πό την Μητρόπολη Ιωαννίνων και την 1η Ιουνίου τον διαδέχτηκε ο από 
Πισσιδείας Γεράσιμος Τανταλίδης· ως πρώην Μητροπολίτης Ιωαννίνων ο 
Σωφρόνιος Χρηστίδης, απέθανε στην Αθήνα, στις 15 Νοεμβρίου 1910. Στην 
Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν, τόμ. 30 (1910), σσ. 349-350, στις 15 Νοεμβρίου 
1910, αγγέλλεται ο θάνατός του και αναγράφονται σύντομα στοιχεία για 
την κληρική διαδρομή του.
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φωνα με την προφορική πληροφορία του Πολυχρόνη Παπαστεργίου, ο 
Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης νυμφεύθηκε τη Χρυσάνθη από το Σοχό 
και απέκτησε ένα παιδί, την Ελένη, η οποία παντρεύτηκε το Σερραίο 
χρυσοχόο Σπύρο Μαργαρίτη. Κατά το Νικόλαο Ταχινοζλή, ο Σπύρος 
έλαβε ως «β΄ σύζυγο την Ελένη (1879), το γένος Παναγιώτη καί Δήμη-
τρας Ψάλτη» και ότι «ο Παναγιώτης (1907, θάν.) Ψάλτης καταγόταν 
από το Σοχό της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και ήταν γνωστός 
και ως Παπα-Αγγελίδης6».

Στην κατοχή της οικογένειας Πολυχρόνη Παπαστεργίου, που δι-
αμένει μονίμως στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ένα ογκώδες μουσικό χει-
ρόγραφο, με τον τίτλο ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΚΑΙ 
ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒ.(ΣΙΑΙ) ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ Π.(ΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΥ) Π.(ΑΠΑ) Α.(ΓΓΕΛΙΔΟΥ). Και στη ράχη του χειρογράφου 
αυτού αναγράφονται τα ίδια περίπου: ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΜΑΤΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣ.(ΣΙΑΙ). Στην πρόσθια 
πλευρά του εσωφύλλου υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία: 
Τῆς βίβλου ταύτης ἡ ἀντιγραφή, ἐτελείωσε, παρά τοῦ μουσικο-
γράφου Κ.(υρίου) Μηχαήλ Χρηστοδούλου ψάλτης τῶν Μ.(εγίστων) 
ταξιαρχῶν, κατά τό 1877 Ἰανουαρίου. Α! Παναγιώτης Α! ψάλτης 
Μητροπ(όλεως) Σερρῶν. Από αυτά φαίνεται ότι γραφέας του χειρο-
γράφου είναι ο ψάλτης του μητροπολιτικού Ναού των Σερρών Μιχαήλ 

6. Νικολάου Σωτ. Ταχινοζλή, Σερραϊκές Οικογένειες 19ος αιώνας-1913, 
Σέρρες 2013, σ. 200. Σ’ ένα “Δοξαστάριον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ”, στο οποίο 
περιέχονται “Δοξαστικά ... μελοποιηθέντα παρά Νικολάου πρωτοψάλτου 
Σμύρνης”, και εκδοθέντα, για πρώτη φορά στη Σμύρνη το 1879, «συνερ-
γείᾳ καί δαπάνῃ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Αντωνίου Νικολαΐδου», στη σ. 296 του 
β΄ τόμου, ανάμεσα στους “ἐν Σέρρας” συνδρομητές, αναγράφεται και ο 
«Παναγιώτης παππά Ἀγγελίδης πρωτοψάλτης Σερρῶν», ο οποίος προμη-
θεύτηκε 2 αντίτυπα. Την αναγραφή αυτή αναφέρει, σε δύο μελετήματά 
του, ο Γιώργος Κ. Αγγειοπλάστης, Οκτώ κείμενα Σερραϊκής Μουσικής ι-
στοριογραφίας, Σέρρες 1996, σ. 24, σημ. 13 και Η βυζαντινή εκκλησια-
στική μουσική στις Σέρρες, ό.π., σ. 6. Εδώ συμβουλεύτηκα αντίτυπο του 
Δοξασταρίου που υπάρχει στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης 
στο Βόλο. Για άλλα αντίτυπα του Δοξασταρίου ιδές, Αθ. Δ. Χατζηδήμου, 
Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία. Μέρος τρίτο (1877-1894), Μικρασιατικά Χρονικά, 
τόμ. 6 (1955), σ. 404, και Γεωργίου Ι. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία 
της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Περίοδος Α΄ (1820-1899), 
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 159. Τις δύο αυτές καταγραφές αναφέρουν ο 
Φίλιππος Ηλιού και η Πόπη Πολέμη, Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900. 
Συνοπτική αναγραφή, τόμος Α΄ 1864-1879, Αθήνα 2006, σ. 1188.
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Χριστοδούλου, ο οποίος ολοκλήρωσε την αντιγραφή την 1 Ιανουαρίου 
του έτους 1877 και ότι του χειρογράφου αυτού κάτοχος είναι ο πρω-
τοψάλτης του ίδιου Ναού Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης.

Ο μικρότερος αδελφός του Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη, ο Ιερέας 
Παπα-Στέργιος, που κληρονόμησε βιβλία και χειρόγραφά του, από τη 
χειροτονία του σε Ιερέα (30 Μαΐου 1890) και μέχρι το θάνατό του 
(1938), πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην κωμόπολη Σοχού, με αγάπη 
προς τους συντοπίτες του και σεβασμό στο ιερατικό διακόνημά του. 
Ήταν αγαθός λευίτης, φιλακόλουθος, καλός μουσικός και φιλεύσπλα-
χνος. Ήταν και ολιγογράμματος, όπως φαίνεται από τα γραφτά του, 
από το χέρι του όμως διασώζεται μέχρι σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Σοχού, η Ασματική Ακολουθία της Αγίας Κυράννας, της Νε-
ομαρτύρισσας, η οποία κατάγεται από τη γειτονική με το Σοχό Βυσ-
σώκα, τη σημερινή Όσσα, και μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη, στις 28 
Φεβρουαρίου 1851. Στη σελίδα 20 της Ακολουθίας ο Παπα-Στέργιος 
σημείωσε τα εξής: Ἀπεγράφη παρ’ ἐμοῦ τοῦ Παπᾶ Στεργίου παπᾶ 
Ἀγγελίδου, ἐκ τῆς χῶρας ταύτης (Σοχινοῖς) κατά τῷ ἕτος 1901, 
Ἰουνίου 25, δια μνημώσυνον καί ἐνθυμήσιον τῆς ψυχῆς μου. Ἀμήν.

Σημαντικές υπηρεσίες πρόσφερε ο Παπα-Στέργιος και στο Μα-
κεδονικό Αγώνα7.

Τα παιδιά του Παπα-Στέργιου, τρία αγόρια και δύο θυγατέ-
ρες, έλαβαν το επώνυμο Παπαστεργίου. Ένα από αυτά, ο Άγγελος 
Παπαστεργίου (16.8.1893-+18.6.1973) πρόσφερε επίσης σημαντικές 
υπηρεσίες στη Δημοτική Εκπαίδευση της περιοχής Λαγκαδά. Για πολ-
λά χρόνια εργάστηκε με πολύ ζήλο ως δάσκαλος στη γενέτειρά του, 
στο Σοχό, αλλά και στην κωμόπολη του Λαγκαδά, εργάστηκε επίσης 

7. Ο Άγγελος Κ. Ανεστόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγών 1903-1908, τόμος 
Β΄, Θεσσαλονίκη 1969, στις σελ. 232-238, αναφέρεται στο κεφ. “ΙΙΙ. Ἡ κω-
μόπολις Σωχού Λαγκαδᾶ εἰς τάς ἐπάλξεις τοῦ Ἔθνους. Ἄγνωστες σελίδες 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος” στους Μακεδονομάχους του Σοχού· στις σσ. 
234-235, γίνεται λόγος για τον Παπαστέργιο Παπαευαγγέλου· στη σ. 234 
φωτογραφία του Ιερέα. Το ίδιο κείμενο του Ανεστόπουλου, με τη φωτογρα-
φία, περιέλαβε ο Στέφανος Γεωρ. Κουτσιμανής στο βιβλίο του, Αντίλαλοι 
από τον Σοχόν και την περιοχήν του, τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 1974, σσ. 116-
122 (σσ. 117-118, ο λόγος για τον Παπαστέργιο Παπαγγέλου, και στη σ. 
118 η φωτογραφία του). Ιδές και την έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Το Μεγάλο Συναξάρι. Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι (1903-
1913). Νέα βελτιωμένη έκδοση, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 114, όπου και η φω-
τογραφία του.
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στα Στεφανινά και σε άλλα σχολεία της περιοχής8. Ο Άγγελος Πα-
παστεργίου σπούδασε ως δάσκαλος στο Υποδιδασκαλείο της Θεσ-
σαλονίκης, με δαπάνη του Ελληνικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης9. 
Ήταν, επίσης, κάτοχος της Βυζαντινής Μουσικής, δείγματα της οποίας 
αποτελούν κάποιες αντιγραφές μουσικών κειμένων που μας άφησε, 
δηλωτικές του γεγονότος ότι ήταν κι αυτός καλός χειριστής της μου-
σικής της Εκκλησίας μας.

Ό,τι κληρονόμησε ο Άγγελος Παπαστεργίου, σε βιβλία και χειρό-
γραφα, από τον πατέρα του, τον Παπα-Στέργιο, περιήλθαν στην κα-
τοχή του γιου του, του Πολυχρόνη, και τώρα βρίσκονται στην κατοχή 
της οικογένειάς του10.

Ανάμεσα σ’ αυτά τα κατάλοιπα του Παπα-Στέργιου, βρίσκεται  
και ένα μουσικό χειρόγραφο διαστάσεων 18Χ13, το οποίο αποτελείται 
από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιέχονται άσματα ποικίλης ποιητι-
κής ύλης και διαφόρου περιεχομένου. Μεταφέρω εδώ ό,τι ο Παναγιώ-
της Παπα-Αγγελίδης αναγράφει στο έτοιμο υπό έκδοση χειρόγραφο: 
ᾌσματα ἐγκωμιαζόμενα εἰς Βασιλεῖς, Ἱεράρχας11 καί (πασιάδες) ἤ 

8. Στα Στεφανινά εργάστηκε δύο φορές ως δάσκαλος, το 1912-1915 και 
το 1929-1930, όπως αναφέρει ο καταγόμενος από τα Στεφανικά Γεώργιος 
Κ. Κυρμελής, Στεφανινά. Δύο χιλιάδες χρόνια, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 205, 
όπου και η φωτογραφία του. Ο Στέφανος Γεωρ. Κουτσιμανής, Αντίλαλοι 
από τον Σοχόν και την περιοχήν του, ό.π., σσ. 310-311, κάνει σύντομο λόγο 
για τον Άγγελο Παπαστεργίου και παραθέτει φωτογραφία του στη σ. 311. 
Στη σ. 310, αναφέρει ότι ο Άγγελος Παπαστεργίου δίδαξε και στα δημοτι-
κά σχολεία της Χωρούδας και της Αρέθουσας.

9. Αγγέλου Α. Ανεστοπούλου, Ο Μακεδονικός Αγών 1903-1908, ό.π., σ. 
235· ιδές και Στεφάνου Γεωρ. Κουτσιμανή, Αντίλαλοι από τον Σοχόν και 
την περιοχήν του, ό.π., σ. 310. Να σημειώσω εδώ, ότι στα Περιεχόμενα του 
βιβλίου του Στέφ. Κουτσιμανή αναγράφεται, από παραδρομή, ο Άγγελος 
Παπαστεργίου ως Άγγελος Παπαζαχαρίου.

10. Από ένα από τα χειρόγραφα αυτά, που οι σελίδες του ξεπερνούν 
τις 1.200, και περιέχει ποικίλης μορφής ποιητικά και μουσικά κείμενα, 
δημοσίευσα, από τις σσ. 923-935, εννέα τροπάρια από δύο Πατριάρχες 
Αλεξανδρείας, τους Αγίους Αθανάσιο και Κύριλλο, Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα, 
Μελοποιημένα Τροπάρια προς τιμή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου 
Πατριαρχών Αλεξανδρείας, Εκκλησιαστικός Φάρος, τόμ. 74 (2003), σσ. 
115-136.

11. Ιδές, Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα, Μελοποιημένα άσματα προς τιμή 
Ιεραρχών της Μητροπόλεως Σερρών από το ανέκδοτο χειρόγραφο του 
πρωτοψάλτη Σερρών Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη (1837-1907), Πρακτικά 
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νομάρχας. ᾌσματα Σχολῶν. ᾌσματα ἐξωτερικά, ᾌσματα διάφορα 
τῆς διασκεδάσεως. Ἤτο ὅσα συνηθίζει ἡ πατρίς, ὡς καί διάφοροι 
κῶμαι καί μέρη τῆς Μακεδονίας. Ἰδίως δέ αἱ Σέῤῥαι καί τά πέριξ 
αὐτῆς. χοροί διάφοροι. Ἀρχαῖα ἔθιμα εἰς τινα μέρη τῆς Μακεδονίας. 
Ἰδίως δέ εἰς τήν ἐπαρχίαν Σεῤῥῶν, καί τά πέριξ (ταχιανός, νεο-
νύμφων, συρτός, τσάμικος, καρσιλαμάς). Εὐρωπαϊκοί χοροί (βάλς, 
πόλκα, σωτής, μάρσια, ἐθνικά, χορευτικά). Βαυκαλικά, ἤτοι Τρα-
γῴδια τῆς Μητρός, ἤ τῆς τροφοῦ (παραμάνας) αἵτινες κουνῶσαι τό 
παιδίον μέ τό Βαυκάλισμα (νανούρισμα) μαγεύουν ἤ ζαλίζουν αὐτό, 
καί ἀποκοιμίζουν διά τοῦ ὑπνωτικοῦ μέλους, τραγῳδοῦσαι διαφό-
ρους ἀσυναρτήτους στίχους. ᾌσματα σχολικά μονόφωνα12.

Με τα άσματα αυτά συνδέονται και πρόσωπα γνωστά στον ευ-
ρύτερο ελλαδικό χώρο, αλλά και ονόματα που χρειάζονται έρευνα, 
γιατί έχουν περιορισμένο, τοπικό ενδιαφέρον, ή γιατί οι συνθήκες της 
εποχής δεν βοήθησαν στην πέρα από τα Σέρρας αναγνώριση της αξί-
ας τους. Ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης είναι ασφαλώς το κυρίαρχο 
όνομα. Άλλα ονόματα είναι ο μελοποιός Μισαήλ Μισαηλίδης, ο Ιω-
άννης Ζωγράφος Κέιβελης, ο στιχουργός Παναγιώτης Τανταλίδης, ο 
Γερμανός μουσικοδιδάσκαλος του Διδασκαλείου, του Δημητρίου Μα-
ρούλη στα Σέρρεας, Wilhelm Johnsen (Βίλχελμ Γιώνσεν ή Γκιώνσεν 
και Γκιόνσεν), ο Γυμνασιάρχης από τα Δολιανά Ιωάννης Καλοστύπης, 
ο Βασίλης Σταμούλης Ζαρκινός, ψάλτης και γραμματέας της Μητρό-
πολης Σερρών, η παρθεναγωγός Χ. Σαμαρτζίδου και οι αδελφοί Χ. 
Σαμαρτζίδη, ο περίφημος Ιεροδιάκονος Σερρών Παρθένιος, ο οποίος 
ἔψαλλεν περιπαθῶς ἕνα ᾆσμα διασκεδάσεως, ο Βασίλειος Οικονόμος 
Νιγρίτας, ο Θεόδωρος Παπα-Παράσχος Φωκαεύς, ο Ν. Σιγάλας, ὁ πε-
ρίφημος Βγιουλιστής Θωμάς και ὁ περίφημος φλαουτιστής Ηλιάδης.

Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Οι Σέρρες και η περιοχή τους α-
πό την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, Β΄ τόμος, Σέρρες 
2013, σσ. 875-888. Ιδές και στο τεύχος “Περιλήψεις ανακοινώσεων”, που 
εξέδωσε η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
(Δ.Ε.Π.Κ.Α.) του Δήμου Σερρών, όπου, στις σσ. 79 και 159, υπάρχουν 
περιλήψεις της εισήγησης στο Συνέδριο, στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα, αντιστοίχως.

12. Περιγραφή του χειρογράφου ιδές, Αποστόλου Αθ. Γλαβίνα, 
Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη πρωτοψάλτη Σερρών (1837-1907) ανέκδοτο 
χειρόγραφο μελοποιημένων ασμάτων, Σερραϊκά Ανάλεκτα, τόμ. 4 (2006) 
σσ. 11-46 (και Ανάτυπο, Σέρρες 2006).



19

Ο δεύτερος τόμος ή το Μέρος δεύτερον, όπως το επιγράφει, 
περιέχει ογδόντα τρία καραμανλήδικα άσματα. Ο ίδιος ο Παναγιώ-
της Παπα-Αγγελίδης, στην πρώτη σελίδα του δεύτερου αυτού μέρους 
αναγράφει ότι σ’ αυτό περιέχονται διάφορα Σαρκιά διαφόρων ποιη-
τῶν παλαιῶν τε καί νέων. Ὀθωμανικῶν. Τά παρόντα τοῦ ἀοιδήμου 
Παναγιώτου Κηλτζιανίδου Προυσαέως. Ἐκ τῆς διφθόγγου ἀηδόνος 
αὐτοῦ ἐκδοθείσης κατά τό 1870. Ένα από τα Σαρκιά, που παραθέ-
τει ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης, προέρχεται, όπως γράφει, ἐκ τῆς 
Κάτω Καμενίκης Σεῤῥῶν, ὅπου διαιτῶνται αἱ ἄτιμοι ὀρχίστριαι (κι-
ουτσέκια) Ἀθηγκανίδες, καί περίφημοι τραγουδίστριαι.

Συγγραφέας και μελλοντικός εκδότης του δίτομου έργου είναι 
ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης, όπως ο ίδιος αναφέρει. Στο ᾎσμα εἰς 
τήν ὑποδοχήν τοῦ Α. Σεῤῥῶν Φιλοθέου Βρυεννίου κατά τό 1875, Δε-
κεμβρ(ίου) 15. Στιχουργηθέν παρά τοῦ Ι. Ν. Καλοστύπη, μελοποιη-
θέν δέ παρά τοῦ Ἐκδότου Π(αναγιώτου) Σοχινοῦ, αναγράφει εαυτόν 
ως εκδότη (σελ. 31, του χειρογράφου). Στο ᾎσμα εἰς τήν ἀναχώρησιν 
τοῦ πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ (Γ´), ἐκ Θεσσαλονίκης, τονισθέν παρά 
τοῦ μουσικοδιδασκάλου, τοῦ Διδασκαλείου, εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν 
μουσικήν, μεταφρασθέν δέ παρ’ ἐμοῦ (Παναγιώτου Παπα-Αγγελί-
δου) εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν, δηλώνει ότι ο ίδιος, ο εκδότης, μετέ-
φρασε άσματα του Διδασκάλου του Διδασκαλείου  Σερρών Wilhelm 
Johnsen, στην εκκλησιαστική μουσική (σελ. 43-44, του χειρογράφου). 
Στα ᾌσματα τονισθέντα παρά Γκιόνσωνος, Μουσικοδιδασκάλου τοῦ 
Διδασκαλείου Σεῤῥῶν, εἰς Εὐρωπαϊκήν μουσικήν, μεταφρασθέντα 
δέ παρά τοῦ ἐκδότου (Παναγιώτου Παπα-Αγγελίδου) εἰς τήν Ἐκ-
κλησιαστικήν μουσικήν, αναγράφει εαυτόν ως μεταφραστή ασμάτων, 
του Γερμανού Wilhelm Johnsen, στη Βυζαντινή μουσική, αλλά και ως 
εκδότη αυτών (σελ. 46, του χειρογράφου). Τέλος, σ’ ένα άσμα, που 
ψάλλεται σε Νεκρώσιμη Ακολουθία, το Αἰωνία ἡ μνήμη, αναφέρει ότι 
αυτός είναι ο εκδότης, ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης (σελ. 92, του 
χειρογράφου).

Η έκδοση του χειρογράφου αυτού απέβλεπε, προφανώς, στην 
κάλυψη των διδακτικών αναγκών του μαθήματος της Εκκλησιαστικής 
Μουσικής στο Διδασκαλείο των Σερρών13, τη διδασκαλία του οποίου 

13. Για το Διδασκαλείο αυτό ιδές, Πέτρου Κ. Σαμσάρη, Ο Μακεδονικός 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών. Η εκπαιδευτική και πολιτιστική του 
δράση, Σερραϊκά Ανάλεκτα, τόμ. 4 (2006), σσ. 57-112. Για την παιδεία 
στα Σέρρας ιδές, Ευάγγελου Γ. Στράτη, Οι ευεργέται και δωρηταί της 
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προβλεπόταν να αναλάβει ο Παναγιώτης Παπα-Αγγελίδης, ως πρω-
τοψάλτης του μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών.

Στην Ἔκθεσιν, τῶν πεπραγμένων κατά τό τέταρτον καί πέ-
μπτον ἀπό τῆς συστάσεως αὐτοῦ ἔτος (ἀπό 27 Μαΐου 1873 ἕως 
30 Μαΐου 1875), την οποία υπέβαλε, στον ἐν Σέρραις Μακεδονικόν 
Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον, ο Πρόεδρός του, διδάκτορας της Ιατρι-
κής Ιωάννης Θεοδωρίδης, και δημοσιεύτηκε το 1875 στην Κωνστα-
ντινούπολη, στο τυπογραφείο του “Φάρου του Βοσπόρου”, στη σελ. 
23, αναφέρονται και τα εξής: Τό Διδασκαλεῖον περιλαμβάνει ἐν τῷ 
παρόντι δύο τάξεις, ἐν αἷς διδάσκονται καταλλήλως ὅσον ἔνεστι 
πρός τόν σκοπόν τοιούτου ἱδρύματος Ἱερά, Ἑλληνικά, Μαθηματι-
κά, Ἱστορία, μαθηματική καί πολιτική Γεωγραφία, Φυσική ἱστορία, 
Ἐκκλησιαστική μουσική, καί ἡ Γερμανική ἐκ τῶν λαλουμένων γλωσ-
σῶν, ὑπό ἕξ διδασκάλων μετά τοῦ κ. Διευθυντοῦ.

Για την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος της Ἐκκλησι-
αστικῆς μουσικῆς στον πρωτοψάλτη της Μητρόπολης Σερρών, κάνει 
ιδιαίτερο λόγο η Λυδία Παπαδάκη, η οποία αιτιολογεί το πού στό-
χευε μία προσπάθεια όλων των φορέων της πόλης των Σερρών: Στά 
πλαίσια τῆς δημιουργίας ἑνός πρωτύπου συμπεριφορᾶς για τούς 
μαθητές καί τούς κατοίκους ἰδιαιτέρως τῶν ἀγροτικῶν κοινοτήτων, 
οἱ διδάσκαλοι ἦταν συχνά ὑποχρεωμένοι ὄχι μόνο νά ἐπιβλέπουν 

ελληνικής κοινότητας Σερρών και ιστορία των εκπαιδευτηρίων της πό-
λεως Σερρών, Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1909, του Παμμακεδονικού 
Συλλόγου, Έτος Β΄, εν Αθήναις 1908, σσ. 142-144 και 144-157 αντιστοίχως· 
Έλλης Αγγέλου-Βλάχου, Η παιδεία εις τας τουρκοκρατουμένας Σέρρας, 
εν Αθήναις 1935 (σσ. 51-54 βιβλιογραφία)· Πέτρου Θ. Πέννα, Ιστορία των 
Σερρών, από της αλώσεως αυτών υπό των Τούρκων μέχρι της απελευ-
θερώσεώς των υπό των Ελλήνων 1383-1913, Αθήναι 1966, σσ. 393-438· 
Γιώργου Καφταντζή, Ιστορία της πόλεως των Σερρών και της περιφέ-
ρειάς της, τόμος τρίτος, Βυζαντινή περίοδος - Τουρκοκρατία - Νεώτεροι 
χρόνοι, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 333-377· Lydia Papadakis, Teaching the 
Nation Greek Nationalism and Education in Nineteenth Century Macedonia, 
Thessaloniki 2006, ss. 49-80· Ζωής Γαλάνη, Η εκπαίδευση στο σαντζά-
κι Σερρών κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Διπλωματική εργασία, 
που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009 (σσ. 161-
168 βιβλιογραφία)· Κυριάκου Παπακυριάκου, Ιστορία του νομού Σερρών. 
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της απελευθερώσεώς των το 1912-
1913, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 520-560.
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τήν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τῶν μαθητῶν στό σχο-
λεῖο ἤ νά τούς συνοδεύουν στήν ἐκκλησία, ἀλλά καί νά ὑπηρετοῦν 
οἱ ἴδιοι τήν κοινότητα ὡς ψάλτες. Τό ἔθιμο ἦταν παραδοσιακό, 
ἀλλά οἱ δάσκαλοι πού γνώριζαν ἐκκλησιαστική μουσική ἤ πού εἶχαν 
ἔστω κάποιες γενικές μουσικές γνώσεις σπάνιζαν. Ἡ διδασκαλία 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στό Διδασκαλεῖο τῶν Σερρῶν ἀπό τόν 
πρῶτο ψάλτη τῆς Μητρόπολης ἀποσκοποῦσε νά καλύψει τέτοιες 
ἀναγκες14.

Είμαι της γνώμης, ότι μία συνέπεια των κοινοτικών έριδων της 
πενταετίας 1870-1875 στα Σέρρας, ήταν και η μη έκδοση του μουσι-
κού χειρογράφου, που είχε ετοιμάσει για έκδοση ο πρωτοψάλτης του 
μητροπολιτικού Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδώρων Σερρών Παναγιώ-
της Παπα-Αγγελίδης.

14. Λυδίας Παπαδάκη, Η γερμανική προτεσταντική προπαγάνδα 
στην καθ’ ημάς Ανατολή: Μία “μυστική εγκύκλιος” της Ιεραποστολικής 
Εταιρείας του Ρήνου και οι κοινοτικές έριδες στις Σέρρες (1870-1874), 
Ίστωρ, τεύχος 10 / Σεπτέμβριος 1997, σσ. 69-70· ιδές και Γιώργου Κ. 
Αγγειοπλάστη, Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική στις Σέρρες, ό.π., σ. 
4. Η Λυδία Παπαδάκη στην ανέκδοτή της (;) διατριβή: Lydia Papadakis, 
Education and National Ideology in Ottoman Macedonia, c. 1869-c. 1882. 
The Greek Norman Schools of Serres and Sacolica, King’s College London 
1996, όπως μας πληροφορεί ο Γιώργος Κ. Αγγειοπλάστης, ό.π., σ. 8, σημ. 
34, αναφέρει τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη ως τον “πρώτο τη τάξει στις 
Σέρρες”, στη σ. 133· ιδές, τα αναγραφόμενα, στη σ. 7, καθώς και τη σημ. 
12, του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη. Ο ίδιος, σε άλλη εργασία του, Η μου-
σική στην πόλη των Σερρών κατά τον εικοστό αιώνα, Περιοδικό Γιατί, 
Απρίλιος-Μάιος 2000 - Αρ. 298-299, σ. 147, αναφέρει ότι στα Σέρρας «α-
πό τους πιο ονομαστούς δασκάλους της βυζαντινής μουσικής κατά το 19ο 
αιώνα υπήρξαν ο πρωτοψάλτης των Αγίων Θεοδώρων Παναγιώτης Παπά-
Αγγελίδης και ο Σταμάτιος Ζαρκινός».





ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Αρχειακό μουσικό υλικό
του Παναγιώτη Παπα-Αγγελίδη



* σελιδαρίθμηση χειρογράφου.



σ.1*     ᾌσματα ἐγκωμιαζόμενα εἰς Βασιλεῖς, Ἱεράρχας, καί 
 (πασιάδες) ἤ νομάρχας.

Ἡ παροῦσα ἐκκλησιαστική δοξολογία ψάλλεται κατά τήν 
ἐπέτειον ἑορτήν ὀρθοδόξου Βασιλέως· τονισθεῖσα ὑπό Πανα-
γιώτου π(α)π(ᾶ) Ἀγγελίδου Σοχινοῦ, εἰς Ἦχον ~4      7&   pΚύριε ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ Βασιλεύς καί 

σ.2  ἐπί τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα. | Ἀλληλούϊα. 
Τήν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καί τήν
θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ ἐστέρησας αὐτόν. Ἀλληλούϊα.

σ.3  Ὅ,τι προέφθασας αὐτόν ἐν εὐλογίαις χρηστότη | τος, ἔθηκας 
ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθων τιμίων. Ἀλληλούϊα.
Ζωήν ᾐτήσατό σε καί ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα ἡμερῶν,

σ.4  εἰς αἰῶνα αἰῶ | νος. Ἀλληλούϊα.
Ὅ,τι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς αὐτόν
ἐν χαρᾷ μετά τοῦ προσώπου σου. Ἀλληλούϊα.

σ.5  Ὅτι ὁ βασιλεύς ἐλπίζει ἐπί Κύριον καί ἐν τῷ ἐλέ | ει τοῦ
Ὑψίστου οὐ μή σαλευθῇ. Ἀλληλούϊα.
Ὑψώθητι Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου, ἄσωμεν καί
ψαλλοῦμεν τάς δυναστείας σου. Ἀλληλούϊα.

Δόξα καί νῦν
σ.6  Κύριε σῶ | σον τόν βασιλέα καί ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ᾗ ἄν

ἡμέρᾳ ἐπικαλεσόμεθά σε. Ἀλληλούϊα.

*
Ἡ Ἀναβάσις εἰς τόν θρόνον τοῦ Μεγάλου Ἄνακτος Σουλτάν 
Μετζίτ· εἰς ἦχον λέγετον 3@           %]σ.7 Μεταξύ κλεινῶν προγόνων, βα | σιλέων ἡγεμόνων,
βασιλεύς ἀνηγορεύθης στόν προγονικόν σου θρόνον,
ἀντικείμενον ἀγάπης καταστάς εἰς τούς λαούς σου,
φιλοστόργως ἐπί τοῦτον ἐπιχέων τούς θεσμούς σου.

σ.8 | Πίν γιασιασύν πατισιαχημήζ Σουλτάν Ἀπδούλ
25
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Μετζίτ ἐφεντιμής.
Σκῆπτρα εὐκλεῶς ἰθύνεις τοῦ Μεγάνορος πατρός σου,
καί τήν ἀλουργίδα φέρεις σύμβολον τῶν ἀρετῶν σου,
ὅστις πλεῖστα ἐστερνίσθης πάμπολλα ἐκπεραιώσας,
ἀνενδότως καί ἀτρομήτως τούς σκοπούς Σου κατορθώσας.
Πίν γιασια σύν πατισιαχημήζ, κ.τ.λ.

Τάς μεγάλας του ἰδέας καί πολιτικάς ἀρχάς του,
κληροδότημα λαμβάνεις μιμηθείς τάς ἀρετάς του,
Βασιλεῦ εἰς νέαν τάσιν συμπροάγεις τούς λαούς σου,

σ.9 φιλοστόργως ἐπί τοῦτον ἐπιχέων τούς θεσ | μούς σου.
Πιν γιασιασύν πατισιαχημήζ, κ.τ.λ.

Βασιλεῦ Ἀπδούλ Μετζίτα παροχεύς τῆς εὐνομίας,
ἄγκυρα πολλῶν ἐλπίδων, καί προστάτα τῆς παιδείας,
ζῆθι εἰς πολλούς αἰῶνας εὐκλεῶς τά σκῆπτρα φέρων,
τῶν ἐπιστημῶν καί φώτων νέαν κίνησιν παρέχων.
Πιν γιασιασύν πατισιαχημήζ, κ.τ.λ.

*

Τό ἴδιον ᾎσμα εἰς Ἦχον ~4      pΜεταξύ κλεινῶν προγόνων, Βασιλέων ἡγεμόνων,
Βασιλεύς ἀνηγορεύθης στόν προγονικόν σου θρόνον,

σ.10 ἀντικείμενον ἀγάπης καταστάς εἰς τούς λα | ούς σου,
φιλοστόργως ἐπί τούτων ἐπιχέων τούς θεσμούς σου.
Πίν γιασιασύν πατισιαχημήζ Σουλτάν Ἀπδούλ
Μετζίτ ἐφεντημής
 καί οἱ ἀκόλουθοι στίχοι ὁσαύτως. Ζήτει ὄπισθεν.

*
Πολυχρονισμός τοῦ Σουλτάνου· εἰς Ἦχον ~4      7&f    f
Πολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός, τόν μεγαλιότατον καί 
φιλόλαον ἡμῶν Βασιλέα Σουλτάν Ἀπδούλ Μετζίτ Χάν. 
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σ.11 Κύριε φύλαττε αὐτόν, εἰς | πολλά ἔτη, εἰς πολλά ἔτη, 
         εἰς πολλά ἔτη.

*
Πολυχρονισμός τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ Α´  
εἰς Ἦχον ~4      7&   pΠολυχρόνιον ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός, τόν θεοσεβέστατον καί
φιλόχριστον Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων, Γεώργιον Χριστιανόν τόν

σ.12 πρῶτον, σύν τῇ εὐσεβεστάτῃ βασιλίσσῃ ἡμῶν Ὄλγᾳ | καί τῷ
εὐσεβεστάτῳ διαδόχῳ αὐτῶν Κωνσταντίνῳ. Κύριε φύλαττε
αὐτούς εἰς πολλά ἔτη, εἰς πολλά ἔτη, εἰς πολλά ἔτη.

*
σσ.12-16       | Πολυχρονισμός τοῦ ἰδίου τετράφωνον (1)

παρά Μ. Μισαηλίδου. 7&p(Στο τέλος του Πολυχρονισμού, στη σ.16, προστίθεται το: ζήτω, ζήτω).

*
σ.17 | ᾎσμα εἰς τήν ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑποδοχήν τοῦ Σουλτάν 

Μετζίτ. Ἦχος ~4      p d
Ὡς εὖ παρέστηκας Ἄναξ Ἀβδούλ Μετζίτα ἐκ καλικόλπου 
ὀλβίας τέχθονας, δορυφέρων ἀγαθοσύνην καί ἀνταπόδοσιν
ἀρετήν. Μάλα πρᾶε Βασιλεῦ, ἐλεῦ, ἐλεῦ. Ζῆθι Βασιλεῦ, 
ναί ζῆθι ὁ Σουλτάν ὁ Ἀβδούλ Μετζίτης Χάν, 
ναί ζῆθι ὁ Σουλτάν ὁ Ἀβδούλ Μετζίτης Χάν.

σ.18 | Χαίρων παράδεξαι ψυχάς ἀτημελήτους,
μύρα καί δῶρα ψυχῶν νεανικῶν,
εὐλαβῶς Σοί προσερχομένων,
φωνήν τε μίαν ἀφιεισῶν.
 Μάλα πρᾶε Βασιλεῦ, κ.τ.λ.

1. Τό Α. τό Β. τό Γ. τό Δ. ἐννοοῦν ὅτι ὁ εἷς πρέπει νά ψάλλῃ τήν σειράν τοῦ Α. 
ὁ ἕτερος τοῦ Β. καί ὁ ἕτερος τοῦ Γ. καί ὁ ἕτερος τοῦ Δ. κ.λ.π. ἤ καί ἀνά δύο ἤ 
τρεῖς τήν κάθε σειράν, ἡ ἁρμονία πληρωθήσεται.
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Καί χαίρων πρόϊθι μετά στοργής καί πόθου,
λαούς ἰθύνων καί χώραις ἐφορῶν,
δόξῃ, πλούτη, εὐδαιμονία,
πάντας προάγων καί συντηρῶν.
 Μάλα πρᾶε Βασιλεῦ, κ.τ.λ.

*
ᾎσμα, εἰς τήν ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑποδοχήν τοῦ Σαδραζάμ 
Μεχμέτ Πασιᾶ. Εἰς τό ἴδιον μέλος ὡς ὄπισθεν.

Λίαν εὐφρόσυνος ἡμέρα ἡ παροῦσα,
παρέστη πᾶσι μ’ ἐλπίδας ἀγαθάς,
τάς καρδίας ζωογονοῦσα,
μ’ εὐεργεσίας βασιλικάς,
φύλαττε παμβασιλεῦ, (ἀγαθῶν διανομεῦ) δίς
σῶσον εὐκλεᾶ, ναί σῶσον εὐκλεᾶ
τόν Βεζίρ Μεχμέτ Πασιᾶ.

σ.19 | Προβαίνει ἔνδοξος λαῶν τό σέβας φέρων,
καί εὐγνωμόνως αὑδή καλημαλεῖ (sic),
ἀρεταί σου Χορός τῶν νέων,
καί νεανίδων δοξολογεῖ.
Φύλαττε παμβασιλεῦ ἀγαθῶν διανομεῦ,
σῶσον εὐκλεᾶ, ναί σῶσον ὦ Θεέ!
Τόν Βεζίρ Μεχμέτ Πασιᾶ.

*
Εἰς ὑποδοχήν Βαλήν ἤ Πασιᾶν· εἰς τό ἴδιον μέλος, ὡς ἄνωθεν.

Ὡς εὐπαρέστηκας (δεῖνα) πασιᾶ ἐφέντι,
εἰς τήν δε πόλιν τήν εὐκλεᾶ Σερρῶν ἤ (δεῖνα),
ἥτις προθύμως σέ ὑπεδέχθη,
κι’ ἀγαλλομένη ᾄδει τρανῶς,
φύλαττε παμβασιλεῦ (ἀγαθῶν διανομεῦ) (δίς)
σῶσον εὐκλεᾶ, ναί! σῶσον ὦ Θεέ!
τόν (δεῖνα) Βαλή πασιᾶ.
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Χαίρων παράδεξαι, εὐχάς ἀτημελήτους,
μύρα καί δῶρα ψυχῶν νεανικῶν,
εὐλαβῶς Σοι προσερχομένων,
φωνήν τε μίαν ἀφιεισῶν,
φύλαττε παμβασιλεῦ, κ.τ.λ.

σ.20 | Καί χαίρων πρόϊθι μετά στοργῆς καί πόθου,
ὅπως ἰθύνεις τήν πόλιν (δεῖνα) ἤ (τήν χώραν)
δόξῃ, κόσμῳ, εὐδαιμονίᾳ
πλουτίζων ἅμα καί συντηρῶν.
Μάλα πρᾶε Ἡγεμῶν ὑπηκόων τῶν πιστῶν,
τοῦ Σουλτάν Ἀζίζις Χάν ὅν φρούρει ὦ Θεέ!
ναί! κράτυνον Θεέ! εἰς αἰώνας εὐτυχῆ.

*
Εἰς τήν ἀναχώρησιν τοῦ Σαδραζάμ Μεχμέτ πασιᾶ

ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἦχος ~4      p d
Ὑπουργόν σεβαστόν πανδημοί ὅτε δή προπέμψωμεν συμφωνῇ 
μίαν πρός τόν Θεόν καλώντων χορηγῶν· μίαν πρός τόν Θεόν 
καλώντων χορηγῶν, εὔπλοε Σαδραζάμ κλεινέ χορεία μαθητῶν 

σ.21 σοι πανδήμως προσλαλεῖ χορός μα | θητριῶν.

Ζωήν Σοι ἀγλαήν σου Βεζίρ ἀγαθῶν φωνήσωμεν Σοί δοτήρ
τῶν πᾶσι προσιτῶν συνάμα ποθητῶν
Εὔπροε Σαδραζάμ κλεινέ, κ.τ.λ.

*
Εἰς Ἀναχώρησιν Πασιᾶ· εἰς τό ἴδιον μέλος, ὡς ἄνωθεν.

Δεῦτε δή μαθητῶν οἱ χοροί, ἐν χαρᾷ προπέμψωμεν πανδημοί,
Νομάρχην τόν κλεινόν (δεῖνα) καί (δεῖνα) Πασιᾶ1.
Εὐοδοῦ ἡγέτα κλεινέ, χορεία μαθητῶν
σοί πανδήμως προσλαλεῖ.

1. Οἱ πασιάδες φέρουσι δύο ὀνόματα ἅπαντες· τοῦτο ἐφαρμόζεται καί εἰς ποι-
μενάρχας.
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σ.22 | Δόξαν δός ἀγαθῶν χορηγέ, κ’ ὑγιᾷ συντήρησον ὦ Θεέ!
ἡμῶν διοικητήν (δεῖνα) καί (δεῖνα) πασιᾶ.
Εὐοδοῦ Ἡγέτα κλεινέ, κ.τ.λ.
Κηδεμών τῶν καλῶν Ἡγεμών, πατρικῶς ἐπίβλεπε ἐφ’ ἡμᾶς
καί πρόσδεξαι ἡμῶν τόν ὕμνον εὐμενῶς (δίς)
Εὐοδοῦ Ἡγέτα κλεινέ, κ.τ.λ.

*
ᾎσμα, εἰς τήν ἐκ τῆς Εὐρώπης ἐπάνοδον τῆς Α.Α. Μεγα-
λειότητος τοῦ Σουλτάνου. Μελοποιηθέν παρά Ι. Ζωγράφου 
Κέϊβελη. Στιχουργηθέν δέ ὑπό Π. Τανταλίδου. 

Ἦχος ~4      p d
σ.23 Ἐγείρου εἰς ὑποδοχήν τῆς δόξης σου, ἐγείρου τῶ | ν

     πόλεων ἡ βασιλίς,
ἰδού ἀπό ζεφύρου ὁ ἥρως Αὐτοκράτωρ σου δεδοξασμένος ἥκει

σ.24 οὗ ὁ κατάπλους θρίαμβος, ὡς ὁ ἀπό | πλους νίκη.
Πίν γιασιασύν πατησιαχημήζ μου τοῦ σαναδζιου μλε τζιχάν.

Δός δόξαν, πόλις τῷ Θεῶ, παρ’ οὗ τό τηλικοῦτον,
προώριστο τεράστιον εἰς τόν αἰῶνα τοῦτον.

ὁ τῆς Ἑώας ἥλιος εἰς Δύσιν ἀνατείλας,
φυλάς κατεγοήτευσε καί βασιλείας φίλας.

Εἶδον ἀλλόθροοι λαοί, καί κυβερνήσεις εἶδον,
τό ἄστρον τῶν τῆς γηραιᾶς Ἀνατολῆς ἐλπίδων,
καί κραταιοί τόν κραταιόν σκηπτοῦχοι τόν σκηπτοῦχον,
Χριστιανοί τόν τοῦ Ὀσμάν ἠγάπαντο ξιφοῦχον.

Ὤ! χαῖρε, πόλις, καί λαοί εὐδαίμονες σκιρτᾶτε!
ἐπέστη ὁ ποθούμενος. Ἰδού ὅν ἀγαπᾶτε.
Ὤ! πάρεσο φιλόκαλε Μονάρχα τῆς Τουρκίας,

σ.25 | καί ζῆθι τῶν λαῶν ζωή, ψυχή τῆς βασιλείας.
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*
1

ᾎσμα Ἀδόμενον κατά τήν ἐπέτειον ἑορτήν τοῦ Α: 
Σεῤῥῶν Νεοφύτου. ὑπό Β. Οἰκονόμου Νιγρίτης. 

Ἦχος 3#              \          fΝῦν ἡμέρα ἀνατέλλει πάντερπνος καί ἱερά, 
      πάντερπνος καί ἱερά,
νῦν ὁ θεῖος Ἱεράρχης, τῶν Σεῤῥῶν ὁ ποιμενάρχης

σ.26 ἑορτάζ’ ἀγαλλομένως ἑορτήν τοῦ | ἐν χαρᾷ, 
ἑορτάζ’ ἀγαλλομένως ἑορτήν τοῦ ἕν χαρᾷ.

*

Τό ἴδιον ᾎσμα εἰς Ἦχον 7-[ τοῦ αὐτοῦ
σ.27 (μόνο, ὅτι στό τέλος ἔχει: ἑορτάζ’ ἀγαλλομένως | ἑορτήν τοῦ ἐν 

χαρᾷ, ἑορτήν τοῦ ἐν χαρᾷ).

Ἔπιχε ἀπό καρδίας εὐλογίας καί εὐχάς,
εἰς μικρούς τε καί μεγάλους μαθητάς καί διδασκάλους,
πρός Θεόν ἀφιεμένους, ἐγκαρδίους προσευχάς.

Ὁμοθυμαδόν οἱ πάντες συσκιρτήσωμεν φαιδρῶς,
δεξιάν του τήν Ἁγίαν, Ἱεράν τε καί τιμίαν,
ἀσπασθῶμεν, καί σύν τούτῳ ἑορτάσωμεν λαμπρῶς.

Φυτόν νέον ἐφυτεύθη ἐν τῇ πόλει τῶν Σεῤῥῶν,
φυτόν εὔοσμον ὡραῖον εὐωδίαν ἐπιχέον,
καί ἀμάραντον συγχρόνως, ἐνταυτῷ καί δροσερόν.

Ὑπό τήν λαμπράν σκιάν του, ἀναπαύονται πολλοί,
ἔχοντες παρηγορίαν τήν λαμπράν του εὐωδίαν,
ὀρφανοί, πτωχοί, καί χῆραι, ἀσθενεῖς, τυφλοί, χωλοί.

1. Τά ἀρκτικά γράμμ(ατα) τῶν στίχων φέρουσι τό ὄνομα αὐτοῦ. οὗτος εἶναι ὁ 
νῦν Λαρίσσης (Νεόφυτος Πετρίδης).
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σ.28 | Τόν κλεινόν Ἀρχιερέα Μητροπόλεως Σεῤῥῶν,
ὁ οὐράνιος Δεσπότης, τῆς ζωῆς ὁ ζωοδότης,
ὑγιᾷ διαφυλάττει φθᾶσαι πλήρη ἡμερῶν.

Εὐτυχής Μακεδονία! εὐτυχής εἶ, ὦ! πατρίς!
ὁ φιλόμουσος Δεσπότης, Σύλλογος καί ἀδελφότης,
Σέ προάγουσι συντόνως. ζήτωσαν κράξον οἱ τρεῖς.
κατά 1868. Ἰανουαρίου 21.

*
Εἰς τήν ἐν Σέῤῥαις ἔλευσιν τοῦ Ἁγίου Σεῤῥῶν Νεοφύτου.
Παρά Σταμούλι Ζαρκινοῦ. Τό 1867· Μαΐου 28· 

~4      pf
Φαίδιμον αὖχος τῆς σεπτῆς Ἐκκλησίας (δίς)

σ.29 ἰθύνας πρώην τῆς καλῆς Θεσσαλίας ἰ | θύνας
πρώην τῆς καλῆς Θεσσαλίας, ἰθύνας πρώην 
     τῆς καλῆς Θεσσαλίας.

Εὐγείου χώρας τόν χριστώνυμον κλῆρον,
ἥν δ’ ἔσχες φήμην οὐκ ἀπέδειξας λῆρον. 

Ἐπί Σεῤῥῶν νῦν θρόνον εὖ γέ καθίζεις,
ὅν ἀρετή φρεσί τ’ ἀρτίους κλεΐζεις.

Θεόφρων ποιμήν καί καλός ἀρχιθύτης,
βιώης μακρόν ἀλλ’ οὐχ ὡς παροδίτης.

Τῆς θείας σοφίας Κοσμήτωρ καί δότης,
τῆς τ’ ἄλλης παιδείας πιστός θιασώτης.

Ἄγε σήν ποίμνην εἰς εὐώδους λειμῶνας,
καί τά σχολεῖα εἰς θελξίνους ἀθώνας.

Χείλη παίδων ἀθῴων εἰς ταῦτα φοιτώντων,
καί εἰς τήν ἔλευσίν σου προφρόνως σκιρτώντων.



33

Τό ἐπιφώνημα
σ.30 Ὁμοθύμως ἐπε | φημοῦσι καί πολλάκις ἐπιφωνοῦσι,

ἡ δεξιά τοῦ πατρός μας τά σά τέκνα εὐλογεῖτω,
ὁ δέ ποιμήν ὁ καλός μας ὁ Νεόφυτος, ζήτω, ζήτω.

*
Ἕτερον ᾎσμα ὑποδοχής τοῦ Νεοφύτου Σεῤῥῶν παρά τῶν 
παίδων τῆς δημοτικῆς σχολῆς· κατά το μέλος της σελίδος 20.

Δεῦτε δή μαθηταί ἀδελφοί,
εὐλαβῶς αἰνέσωμεν πανδημεῖ,
Δεσπότην τῶν Σεῤῥῶν τόν ὄντως Ἱερόν,
Ζῆθι Νεόφυτε κλεινέ, χορεία μαθητῶν
ζῆθι ζῆθι σοι προσφωνεῖ.

σ.31 | Τό ὡραῖον ὡς νέον φυτόν,
φύλαττε ὦ ὕψιστε ἀνθηρόν,
Δεσπότην τῶν Σεῤῥῶν,
τόν ὄντως Ἱερόν,
Ζῆθι Ἀρχιερεῦ σοφέ
χορός τῶν μαθητῶν
τό ζῆθι ζῆθι προσφωνεῖ.

Ἐφ’ ἡμᾶς τούς μικρούς μαθητάς,
δός τάς εὐλογίας σου καί εὐχάς,
εὐλόγησον ὡς ἀγαθός Πατήρ,
Ζῆθι Νεόφυτε κλεινέ,
τούς παίδας τῆς Σχολῆς,
ἤτοι τῆς συνδιδακτικῆς.

*
ᾎσμα εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Α. Σερρῶν Φιλοθέου Βρυενίου 
κατά τό 1875. Δεκεμβρ(ίου) 15. Στιχοργηθέν παρά τοῦ Ι. Ν. 
Καλοστύπη, μελοποιηθέν δέ παρά τοῦ ἐκδότου Π(απα-Ἀγ-
γελίδου) Σοχινοῦ. Ἦχος ~4      p
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Ὡς ἠώς τοῦ μαΐου προβαίνεις,
σ.32 Ἱεράρχα | κλεινέ τῶν Σερρῶν,

ἀγαλλίασιν φέρων τῷ τόπῳ,
καί χαράν εἰς τά πλήθη δωρῶν.

Τῶν Σεῤῥαίων ὦ πόλις εὐφραίνου,
διαυγής τῆς προόδου πηγή,
Τηλαυγής μουσοτρόφος ἀδάμας,
τό σόν βῆμ’ ἀσφαλῶς ὁδηγεῖ.

Ὦ! Τρίς χαῖρε, σοφίας ταμεῖον,
ἡ κοινότης σκιρτῶσα φωνεῖ,
μέ τά χείλη δ’ ἁγνά ἡ νεότης,
τόν σεμνόν Ποιμενάρχην ὑμνεῖ.

Ἐπιφώνημα. νη.  7&    
Ὦ! Θεέ ἄν ὁ ὕμνος τῶν παίδων,
εἰς τόν θρόνον σου φθάνει θερμῶς,

σ.33 τόν ποιμένα ἡμῶν Θεέ σῶ | ζε,
ἵνα μέν’ ὑψηλός ὁ βωμός.

*
ᾌσματα Σχολῶν
Τό παρόν ψάλλεται κατά τήν ἡμέραν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. 
εἰς ἅπαντα τά Σχολεῖα. Ἦχος ~4      pΜεγαλώνυμος ἡμέρα τῶν Γραμμάτων ἑορτή,
ἡ πασῶν σύ γλυκητέρα τίνος στῆθος δέν κροτεῖ,
εἰς τήν μνήμην ἡμῶν φέρεις τρεῖς σεπτούς Ἑλληνιστάς,
τῆς θρησκείας σύ ἐξαίρεις τρεῖς ἐξόχους λατρευτάς,

σ.34 | τῆς θρησκείας σύ ἐξαίρεις τρεῖς ἐξόχους λατρευτάς.

ὁ Β´ χορός
Ἄλκιμος μέ πάλλον στῆθος τῶν μειράκων ὁ χορός,
μέ ἑλληνικόν τό ἦθος πλήρης Ἱεροῦ πυρός.
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καί οἱ ἀκόλουθοι στίχοι, ὡς τό Ἄλκιμος.
Ψάλλει σέ καί ὅρκον δίδει τῶν προγόνων μιμητής,
ν’ ἀποβῇ ἀφεύκτως ἤδη, ἡ πατρίς ἔστω κριτής.
Θ’ ἀναστήσωμεν καί πάλιν τήν μεγάλην γενεάν,
τήν Ἑλλάδα δέ μεγάλην θ’ ἀναδείξωμεν θεάν.

Ἑτέρα στροφή 7#~
Τούς θανόντας εὐλογοῦμεν τῆς παιδείας σκαπανεῖς,

καί οἱ ἀκόλουθοι στίχοι ὡσαύτως.
σ.35 | Ἱεράρχας ἐξυμνοῦμεν καί ὑμᾶς καλοί γονεῖς,

τοῖς προστάταις τῶν γραμμάτων τῶν σχολῶν τοῖς ἱδρυταῖς,
τῶν μεγάλων τῶν πραγμάτων τοῖς ἐνθέρμοις ἐρασταῖς.

Ὁ Θεός ζωήν καί σθένος ὁ Θεός ἄς χορηγῇ,
τούς προάγοντας τό γένος ἡ πατρίς ἄς εὐλογῇ.

Ζήτω ζήτω ζήτω ἡ πατρίς μας
Ζήτω ζήτω ζήτω ἡ πατρίς.

*
ᾎσμα δίφωνον· παρά Μησαήλ Μησαηλίδου μελοποιηθέν1, 

εἰς Ἦχον ~4      p                      fσ.36 | Ἡ παιδεία τρισμέγιστον δῶρον,
ὡς οὐράνιος ἄρτος μᾶς τρέφει,
καί τῶν νέων τά μέτωπα στέφει,
μέ ἀκτίνας ἀφθάρτου τιμῆς
μέ ἀκτίνας ἀφθάρτου τιμῆς.

σ.37 | Τῶν προγόνων μας καύχημα ἦτο, 
καί κριπίς ἀληθοῦς μεγαλείου, 
μέ τήν δάδα πυρός τῶν τοῦ θείου,
ἄς προβαίνωμεν τώρα κη ‘μεῖς
ἄς προβαίνωμεν τώ.

1. Ψάλλουσιν οἱ μέν τό Α, οἱ δέ τό Β.
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τώρα κη ‘μεῖς: Ἐπιφώνημα, περί τό τέλος ἑκάστου στίχου.

σ.38 | Εὐεργέτας ἐκείνους ὁ πλάστης,
εἰς τόν Κόσμον ἀπέστειλε πρώτους,
νά σκεδάσουν τά νέφη τοῦ σκότους,
νά λαμπρύνουν ἀνθρώπου τόν νοῦν,
νά λαμπρύνουν ἀνθρώπου τόν νοῦν,

σ.39  | καί οἱ ἀκόλουθοι στίχοι ὡσαύτως.
Μή φανῶμεν ἀνάξιοι ’κείνων
μέ χρηστήν περί δόξης ἐλπίδα
τῶν Ἑλλήνων οἱ υἱοί τήν πατρίδα
εἰς τά πρόσω ᾀεί ἄς ὠθοῦν.

Πλήν τροφή γλυκητάτη ἄς ἦναι
καί χαρά δι’ ἡμᾶς αἰωνία,
ἡ θεόπνευστος πίστις ἡ μία
ὁ Χριστός ἄς πληροῖ τάς εὐχάς.

Ἱεράρχα, σεπτή εὐφορία,
δι’ ἡμᾶς εὐγενῶς προσπαθεῖτε,
ὡς μικράν ἀμοιβήν σας δεχθῆτε,
παρ’ ἡμῶν ἐγκαρδίους εὐχάς.

*

Τοῦ αὐτοῦ. εἰς Ἦχον ~4      pσ.40 Ὁ Ἥλιος ζωοποιεῖ | καί δρόσος καί τά νέφη,
ἡμᾶς δέ πάντας ἡ πνοή τοῦ θείου πλάστου τρέφει,
ὡς ἄνθη ἄς αὐξάνωμεν ἀθῶα τῆς πρωΐας,

σ.41 | καί πάντοτ’ ἄς μανθάνομεν μαθήματ’ εὐσεβείας.

Τά μάταια κοσμήματα ποτέ ἄς μή ποθῶμεν,
Χριστοῦ τά θεῖα ῥήματα γλυκά ἄς ποτισθῶμεν,
ἄς ἤμεθ’ ἐλεήμονες πρός πάντας συμπαθοῦντες,
τῶν ὕβρεων ἀμνήμονες τήν βλάβην συγχωροῦντες.

Ἀγάπη χριστιανική τά στήθη μας ἄς τρέφῃ,
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καί προκοπή πνευματική λαμπρύνουσ’ ἄς μᾶς τρέφῃ,
ἄς ἔχωμεν τήν ἀρετήν ὁλόχρυσον ἀσπίδα,
καί τῆς πατρίδος τήν τιμήν ὡς μόνη μας φροντίδα.

*
ᾎσμα ὑποδοχῆς τοῦ Ἁγίου Σεῤῥῶν ὅπερ παρελείφθη ἐκ τῆς 
σειρᾶς του. συνταχθέν ὑπό Βασιλείου Οἰκονόμου. μελοποιη-
θέν δέ ὑπό τοῦ Π(αναγιώτου) π(α)π(α) Ἀ(γγελίδου) Σοχινοῦ.

σ.42 | Τῶν Σεῤῥῶν λαμπρά πόλις ἐγείρου,
παγγενεί δέ ὑπάντα πραΰν,
ἀφικνούμενον νῦν ἐκ ζεφύρου, 
ἱεροῦ Ἱεράρχην ἐΰν. 
  Καί οἱ ἀκόλουθοι στίχοι

ᾘρημένος θεόθεν καθίζει,
εὖ γέ θρόνον Σεῤῥῶν ἀγλαῶς,
ὅν φωτί τῷ ἀπλέτῳ φωτίζει,
(ζήτω) χαίρων κραυγάζ’ ὁ λαός.

σ.43 | Παγχαρῶς ἀνατέλλ’ ἡ ἡμέρα,
ἀπαστράπτει ἡλίου τό φῶς,
τόν τηλέκλειτον φέρει πατέρα,
ὅν ἐξέπεμψε μήτηρ τροφός.

Ἱεράρχ’ ἐκλεκτέ τοῦ Κυρίου,
πλήρης δόξης καί πλήρης χαρᾶς,
πρόϊθι τοῦ πιστοῦ σου ποιμνίου,
ἐγκαρδίους εὐχάς καθ’ ὁρᾶς!

Ὦ μουσῶν ταμιεῖον εὖ ζῆθι!
ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ὁμάς,
σοί προσφέρει καρδίαν καί στήθη,
ἄγ’ αὐτήν εἰς παντέρπνους νομάς.

Ἐπί θρόνον Θεέ, ὑψιμέδων!
στήριζε Ἱεράρχην Σερρῶν,
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ἡ ἐγκάρδιος δ’ αὕτη τῶν παίδων,
εὐφραινέτω μολπή τόν Σεμνόν.

*
ᾎσμα εἰς τήν ἀναχώρησιν τοῦ πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ (Γ´),
ἐκ Θεσσαλονίκης, τονισθέν παρά τοῦ μουσικοδιδασκάλου, 

σ.44  τοῦ Διδασκαλείου, εἰς τήν | Εὐρωπαϊκήν μουσικήν, μεταφρα-
σθέν δέ παρ’ ἐμοῦ (Παναγιώτου Παπα-Ἀγγελίδου) εἰς τήν 
Ἐκκλησιαστικήν. Ἦχος ~4      pΕὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε, μουσοπόλοι προσοχή,
στήν σχολή μας εὐλογίας ἐπιπέμπει καί εὐχάς,

σ.45 | τόν αἰθέρ’ ἄς ἐρεθίζει ὁ παιάν διαπασῶν,
σ.46 ζήτω, ζήτω πατριάρχης, ὁ προστά | της τῶν μουσῶν.

ζήτω, ζήτω πατριάρχης, ὁ προστάτης τῶν μουσῶν.

*
ᾌσματα τονισθέντα παρά Γκιόνσωνος, Μουσικοδιδασκάλου 
τοῦ Διδασκαλείου Σεῤῥῶν, εἰς Εὐρωπαϊκήν μουσικήν, μετα-
φρασθέντα δέ παρά τοῦ ἐκδότου (Παναγιώτου Παπα-Ἀγ-
γελίδου) εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν μουσικήν. Καί τοῦτο κατά 
τριφωνίαν, εἰς Ἦχον ~4      pσ.47 | Ὡς θαυμαστόν τό ὄνομά σου ἐν πάσῃ Κύριε τῇ γῇ,
ὁ οὐρανός τάς καλλονάς σου ἀπεικονίζει καί εὐλογεῖ,

σ.48 ἐκ θηλαζόντων σοί χειλέων αἶνον ἐξάγεις | βρεφικόν,
ἐχθρόν κ’ ἐκδικητήν ἀρχαῖον καταδαμάζων καί νικῶν, νικῶν.

Τόν οὐρανόν τόν τῆς ἡμέρας τόν οὐρανόν τόν τῆς νυκτός,
τόν ἥλιον καί τούς ἀστέρας ἐθεμελίωσας αὐτός,
τί ἐστίν ἄνθρωπος καί τοῦτον τήν μνήμην σου ἀναπολεῖς;
υἱός ἀνθρώπου καί τοσοῦτον περιποιεῖσαι καί φιλεῖς;

Ὅπως βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους κατά τήν φύσιν ἐλατῶν,
τιμῇ καί δόξῃ ἐπί τέλους κατεστεφάνωσας αὐτόν,
κατέστησας αὐτόν μονάρχην τῆς πλάσεώς σου ἰσχυρόν,



39

τῶν ἔργων ἐπιτρέψας ἄρχειν τῶν κοσμογόνων σου χειρῶν.

σ.49 | Ὑπέταξας αὐτῷ ἀθρόᾳ προβάτων ἔθνη καί βοῶν,
καί πάντα ὅσα τρέφει ζῶα τῶν πεδιάδων καί γαιῶν,
πτηνά νυκτά καί ἑρπετά σου, πᾶν ὅ,τι ζῇ καί σ’ εὐλογῇ,
ὡς θαυμαστόν τό ὄνομά σου ἐν πάσῃ Κύριε τῇ γῇ.

*
Τοῦ αὐτοῦ, τετράφωνον. Εἰς τήν Σοφίαν. Ἦχος 6#~f
Ἐκ τῆς ἀφθόνου σου πηγῆς, ὦ πνεῦμα τῆς σοφίας,

σ.50 διάχυσον ἐπί τῆς γῆς | τό φῶς τῆς ἀληθείας,
τά τέκνα σου ὁδήγησον εἰς εὐμαθείας βίον,

σ.51 καί πλησμονήν χο | ρήγησον χαρίτων οὐρανίων.

Ἐνῷ ἀγωνιζόμεθα ἀγῶνα τῆς παιδείας,
διάλυσον δεόμεθα τά σκότη τῆς ἀγνοίας,
καί ὡς χρυσοῦν Παλλάδιον καί στέμμα τοῦ ἀγῶνος,
εἰς τῆς ζωῆς τό στάδιον δός δάφνην Ἐλικόνος (sic).

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ. Τρίφωνον. Ἦχος ~4      p                      fΠᾶσα εἶν’ ἔρημος αὐτή ἡ γῆ,

σ.52 | μόνος ὁ οὐρανός πατρίς ἐμή,
ἐνταῦθα κίνδυνοι μέ περιβάλλουσι,
μόνη πατρίς ἐμή ὁ οὐρανός.

σ.53 | Ξένος εἰμί ἐδῶ ὀδοιπορῶν μέ πόθον θε-
ωρῶ πρός οὐρανόν,
μέσον ἐχθρῶν παντοῦ κάμνω τόν δρόμον
μου πρός τήν πατρίδα μου τόν οὐρανόν.

Μακράν ἀπό ἐμέ πᾶς γογγυσμός ἐμπρός
μου φαίνηται ὁ οὐρανός,
τέλος θνητῆς ζωῆς, τέλος καταδρομῆς καί
πάσης δοκιμῆς ὁ οὐρανός.
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Τόν Ἰησοῦν ἐκεῖ ὅταν ἰδῶ θέλω συνδο-
ξασθῆ ἐν οὐρανῷ,
πάντες οἱ ἀγαθοί φίλοι Χριστοῦ πιστοί,
θέλω ἀναπαυθῆ ἐν οὐρανῷ. 

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ. Ἦχος ~4       p    d (τετράφωνον).

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
σ.54 | καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώ-

ποις εὐδοκία.

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ. Ἦχος ~4       p    d

σ.55 Μή φοβεῖσθαι, ἰδού γάρ εὐαγ | γελίζομαι ὑμῖν
χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ,
ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ,
ὅς ἐστι Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαυΐδ.

*
Ἄσμα ψαλλόμενον ὑπό τῶν παίδων εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου 
ἔτους. Τοῦ αὐτοῦ. Ἦχος ~4      pΜέ νέαν πάλιν σήμερον χαράν καί εὐφροσύνην,
πρός σέ Θεέ ἐρχόμεθα μέ ἱλαράν καρδίαν,
γιά νά σ’ εὐχαριστήσωμεν, δι’ ὅσα ἕως τώρα,

σ.56 | κατά τό ἔτος παρελθόν, παρέσχες θεῖα δῶρα. 

Δέν θέλεις ὁλοκαύτωμα καί ὑλικάς θυσίας,
ἀλλά καθάργια πνεύματα καί ταπεινάς καρδίας,
διό εἰς Σέ προσφέρομεν τῶν δώρων τόν δοτήρα,
τούς ὕμνους, τάς εὐχάς ἡμῶν ὡς ὅλων τόν Σωτῆρα.

Προφύλαξον, περίπτυξον καί σῶσον τήν Πατρίδα,
ἀπομακρύνων ἀπ’ αὐτῆς ἐχθρόν καί τυῤῥανίδα,
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καί τέλος δός ὦ ὕψιστε εἰς ὅλους μας ὑγείαν,
τό ἔτος νά διέλθωμεν μέ ἄκραν εὐτυχίαν.

*

Του αυτού. Ήχος ~4       p    d
Σέ μεγάλε σταυρέ προσκυνοῦσι,
οἱ πιστοί τῶν Ἑλλήνων λαοί,
σέ σημαίαν λαμπράν χαιρετοῦσι
τῆς Ἑλλάδας τά ὄρη κ’ ἡ γῆ.

σ.57 Σέ | οὐράνιος κόρη ὑμνοῦσι,
τῶν ἀγγέλων οἱ θεῖοι χοροί
μηδείας καί λειμῶνες ἀνθοῦσι,
προστατεύεις κ’ ἡ γῆ εὐφορεῖ.
Ἀδελφοί, ἐλυτρώθημεν ἅπαξ,
ἀσπασθῆτε καί σεῖς τόν Σταυρόν,
τοῦ Αἰγαίου πελάγους τό βάθος,
νά δεχθῇ τά δεσμά τῶν ζυγῶν.

Τά λερά σας γυναῖκες ἀφῆτε,
τήν λευκήν ἐνδυθῆτε στολήν,
καί στεμμέναι μέ δάφνας ὑμνεῖτε,
τῆς πατρίδος τήν νέαν ζωήν.
Ἀδελφοί ἐλυτρώθημεν ἅπαξ,
ἀσπασθῆτε καί σεῖς τόν Σταυρόν,

σ.58 | τοῦ Αἰγαίου πελάγους τό βάθος,
νά δεχθῇ τά δεσμά τῶν ζυγῶν.

*

Προσευχή. Ἦχος ~4      p       f             f
Ὦ! βασιλεῦ ἡμῶν ἀπό τόν οὐρανόν ἰδέ ἡμᾶς,
Σύ μόνε ἀγαθέ, μόνε παράκλητε, μόνε
ἀληθινέ, σῶσον ἡμᾶς. 
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Καλόν ὁ θησαυρός, ζωήν ὁ χορηγός, ἐλθέ ’ς ἡμᾶς,
ὁ πανταχοῦ παρών, τά πάντα δέ πληρῶν,
ἀπό τῶν πονηρῶν σῶσον ἡμᾶς.
Ἐν ἡμῖν σκήνωσον ἡμᾶς καθάρισον, δέξου ἡμᾶς,
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ὅ καί ἀθάνατος,
σῶσον ἡμᾶς.

σ.59  | Σέ, σέ δοξάζομεν καί ὁμοῦ κράζομεν, δόξα πατρί,
δόξα εἰς τόν Υἱόν, Κύριον τόν Θεόν,
κ’ εἰς Πνεῦμα ἅγιον, νῦν καί ἀεί.

*
Εἰς τό ἴδιον μέλος ψάλλεται καί τοῦτο.

Θεέ πανύψιστε, ἐλέους Κύριε, πάτερ ἡμῶν,
Κλίνον, ἐπάκουσον ἀθῴαν δέησιν, ἀκάκων
αἴτησιν τῶν σῶν υἱῶν.

Τόν νοῦν ἁγίασον, ἔργα εὐλόγησον, χειρῶν ἡμῶν,
σήν ἑξαπόστειλον θρόνον σου πάρεδρον,
σοφίαν πρόξενον τῶν ἀγαθῶν.

Τόν ποιμενάρχην μας, κοινόν πατέρα τε
πάντων ἡμῶν,
φύλαττε ἄνοσον, σῶον ἀκλόνητον, βραβεύων
Δέσποτα τήν ἀρετήν.

Τούς νῦν ἐφόρους μας Σχολῆς προστάτας τε καί
μαθητῶν, βράβευσον ἄνωθεν, αὐξάνων
πάντοτε τήν προθυμίαν των ὑπέρ ἡμῶν.

σ.60  | Τούς εὐεργέτας μας, γονεῖς, πατρίδα τε
σῶζε ἀεί,
τούς διδασκάλους μας, διά τόν πόνο των,
πλουσίως ἄμειψον τῇ σῇ χειρί.
Μουσῶν τό κτήριον, πατρῷον λύκειον,
τό σεβαστόν
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τήρει ἀείποτε, ἀνεπηρέαστον, τόν ζῆλον
αὔξησον τῶν Μαθητῶν.

*
Το παρόν ψάλλεται κατά το μέλος της σελίδος 20· 
Ἦχος ~4      pΔεῦτε δή μαθηταί ἀδελφοί,
ἀρετήν ὑμνήσωμεν πανδημεί,
αὐτήν μετά Θεόν καλοῦντες ὁδηγόν, (δίς)
χαῖρε ἀρετή σεμνή, χορεία μαθητῶν
Σέ πανδήμως ἀνυμνεῖ.

Ταύτην οἱ ἀγαθοί μαθηταί
ἔχοντες καθίστανται νικηταί,
ὑφ’ ὅλων ζηλωτοί, Θεῷ δέ ἀρεστοί, (δίς)
Χαῖρε ἀρετή σεμνή, χορεία  μαθητῶν,
Σέ πανδήμως ἀνυμνεῖ.

σ.61  | Σύ θεά, τούς θνητούς καθιστᾷς
οὐρανοῦ μετόχους καί ἐραστάς,
ἁπάντων τῶν καλῶν, γενναίων καί σοφῶν.
Χαῖρε ἀρετή, κ.τ.λ.

Σύ ποτέ Ἡρακλῆ τόν θνητόν,
Ἥρωα κατέστησας θαυμαστόν,
ἀνθρώπων βοηθόν θεόν τε καί κοινόν,
Χαῖρε ἀρετή, σεμνή κ.τ.λ.

Μέγαν σύ κι’ ὡς θεόν τόν κλεινόν,
τοῦ Φιλίππου ἔδειξας τόν υἱόν,
βαρβάρων νικητήν σοφῶν τε μαθητήν,
Χαῖρε ἀρετή, σεμνή κ.τ.λ.
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*
ᾎσμα συνταχθέν παρά τῆς θείας Χ. Σαμαρτζίδου, 

Παρθεναγωγοῦ. Ἦχος ~4       p    d
Τῶν μουσῶν τά τεμένη τιμῶν
καλῶς ἦλθεν ἐν μέσῳ ἡμῶν,
τῆς παιδείας προστάτα καί φίλε,

σ.62  | τῆς προόδου πολύτιμε στῦλε,
καλῶς ἦλθες σοί λέγουν τά χείλη
ἡμῶν ὅλων παιδιῶν ἁγνῶν,
ἐν χρυσῇ θ’ ἀναγράψωμεν στήλῃ,
τ’ ὄνομά σου νά μένῃ σεμνόν.

 β´ στίχος
Προστατεύων τάς μούσας, δοξάζεις
τόν λαόν τοῦ μεγάλου Σουλτάνου,
καί τό φῶς τοῖς ἐν σκότει μοιράζεις,
θεῖον ἄρωμα θείου λειβάνου.
Ζῆθι, ζῆθι εὖ αἰών μακραίων,
ὁ πατήρ καί Σουλτᾶνος Χαμίτ,

σ.63  | ζῆθι σύ κυβερνήτα ὡς νέον
ἄστρον δόξης αἰδῶ σελαγεῖς.

*
ᾎσμα μελοποιηθέν παρά Παναγιώτου Π(απά) Ἀ(γγελίδου) 
Σοχινοῦ· εἰς Ἦχον ~4      p                      fὮ Θεέ, Θεέ τῶν φώτων, τῆς παιδείας ὁδηγέ,
καί τῶν ἀρετῶν προστάτα, τῆς σοφίας χορηγέ,
δέχθητι ὡς ποτ’ ἐδέχθης τῶν νηπίων τ’ ὠσανά
κι’ἄλλοτε ἐκαταδέχθης τῆς πτωχῆς τά δυο λεπτά.

Τάς εὐχάς καί ἱκεσίας, εὐγνομόνων καρδιῶν,
σ.64  | καί καθώς τῶν Ἁλιαίων, κι’ ἀμαθῶν σκηνοποιῶν,

πλῆσας πνεύματος ἁγίου τάς ἁπλάς ψυχάς αὐτῶν,
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ἐξαπέστειλας πανσόφους, Διδασκάλους τῶν ἐθνῶν.
Παρομοίως ἀφοῦ λύσῃς τοῦ νοός μας τήν ἀχλύν, 
τήν ἁγίαν θέλησίν σου, δίδαξόν μας τήν ἁγνήν.
Ἔκχεε τήν ἀφθονίαν, ὅλων σου τῶν ἀγαθῶν,
εἰς τούς οἴκους τῶν ἐφόρων, καί λοιπῶν ἐνοριτῶν.
Τήρει δέ τόν Ἄνακτά μας, ὅστις μετ’ ἐπιμονῆς,
εἰς τοῦ Βύζαντος τήν πόλιν, φίλας μούσας προσκαλεῖ.
Τόν κλεινόν μας Ἱεράρχην, ὅστις μᾶς καθ’ ὁδηγεῖ
εἰς ὁδόν τῆς εὐσεβείας, φύλαττε πολυετῆ.
Εἶθε, εἶθε αἱ δεήσεις, εἶθε αἱ εὐχαί ἡμῶν,
ὡς θυμίαμα νά φθάσουν εἰς τά ὦτα Σαββαώθ.

*
σ.65 Τό παρόν παρά τῶν ἀδελφῶν Χ. Σαμαρτζίδου. 
 Ἦχος ~4      p  Ἀγῶνος ὡραίου ἰδού ἀνατέλλει,

ἰδού ἀνατέλλει χαρμόσυνος ὥρα,
χαράν τῶν γονέων ἡ ὄψις ἀγγέλει·
ἄς δείξωμεν ἅπαντες πρόθυμοι τώρα
ὅτ’ ἤμεθα ἄξια τέκνα αὐτῶν.

Ὁ ἔρως τῶν φώτων ἡμᾶς ἄν φλογίζῃ,
ἀμίλλοις τό πῦρ ἄν ἡμᾶς συγκινῇ,
ἄς δείξωμεν ἅπαντα ἤδη κοινῇ εὐδαίμων ἥν

σ.66 θάρ | ρος καί τόλμη στολίζῃ.

Ἀλλά πρίν εἰσέτι (ἡ ὥρα σημάνῃ) (δίς)
   πρίν στέψῃ ἡμᾶς,
τοῦ θριάμβου στεφάνι, εὐχάς ἀποτείνωμεν,
εὐγνωμονοῦντες, τούς εὐεργετοῦντας ἡμᾶς,
εὐλογοῦντες τούς εὐεργετοῦντας
Θεέ, τόν προστάτην ποιμένα ἡμῶν,
μετά τῶν ἐφόρων, προστάτευε, σκέπε
γονεῖς, διδασκάλους ὑγείας τιμῶν,
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πληρῶν ἐκ τοῦ ὕψους τοῦ θρόνου σου βλέπε.

Τονίζεται καί ὁ στίχος οὗτος διά τῆς δυσκολοεφαρμογῆς, ἐπί 
τοῦ Α´ στίχου.

Ἀλλά πρίν εἰσέτι ἡ ὥρα σημάνῃ, ἡ ὥρα σημάνῃ,
πρίν στέψῃ ἡμᾶς τοῦ θριάμβου στεφάνι,

σ.67 εὐχάς ἀποτείνωμεν | εὐγνωμονοῦντες
τούς εὐεργετοῦντας ἡμᾶς, εὐλογοῦντες τούς εὐεργετοῦντας,
Θεέ τόν προστάτην ποιμένα ἡμῶν, μετά
τῶν ἐφόρων προστάτευε, σκέπε γονεῖς, διδασκάλους,
ὑγείας τιμῶν, πληρῶν ἐκ τοῦ ὕψους τοῦ θρόνου σου βλέπε.

*
ᾎσμα παρά Β(ασιλείου) Οἰκονόμου Νιγρίτης. 
Ἦχος ~4      p      f
Δεῦτε μαθηταί σπουδαῖοι,
δράμετε προθύμως νέοι,

σ.68 εἰς | τόν θεῖον Παρνασσόν,
εἰς τόν θεῖον Παρνασσόν,
πατρικήν κληρονομίαν
ἔχοντες τήν εὐφυΐαν
καί φιλίαν τῶν μουσῶν
καί φιλίαν τῶν μουσῶν.

Ἕλληνες ἄγωμεν, φῶς ἀναλάβωμεν,
τό ζοφερόν τῆς ἀμαθείας, ἄς παύσῃ τό δεινόν.

Ἡ πατρίς ἡ τεθλιμμένη, φίλοι ἀπό σᾶς
προσμένει λάμψιν της τήν παλαιάν.
Ἡ σοφία μόνη δίδει ὅλων τῶν καλῶν τά εἴδη,
κ’ εὐτυχίαν σταθεράν
  Ἕλληνες ἄγωμεν, κ.τ.λ.

σ.69 Ὦ πατρίς, πατρίς φιλτάτη, ἡ ποτέ εὐτυχεστάτη
ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐθνῶν.
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Φεῦ! εἰς πόσας δυστυχίας, σ’ ἔρριψε τῆς ἀμαθείας,
σκότος τό φθοροποιόν.
  Ἕλληνες ἄγωμεν, κ.τ.λ.

Ἀλλά θάῤῥει μήν φοβεῖσαι, ἐσύ πάλιν Μῆτερ εἶσαι
τῶν φιλομαθῶν ἡμῶν.
Ναί! πατρίς προσφιλεστάτη, ἔπεσ’, ἔπεσ’ ἡ ἀπάτη,
ἦλθε τοῦ φωτός αἰών.
  Ἕλληνες ἄγωμεν, κ.τ.λ.

Λύκεια, βιβλιοθῆκαι, τῆς σοφίας ἀποθῆκαι,
ἀνεγείρονται λαμπρῶς.
Ἀθανάτου δόξης ἔρως, ἔλαμψεν εἰς κάθε μέρος,
ζῆλος ἔλαμψε σφοδρός.
Ὦ παῖδες ἄγωμεν, φῶς ἀναλάβωμεν, τό ζοφερόν
τῆς ἀμαθείας ἄς λείψῃ τό δεινόν.

*
Ἕτερον ᾎσμα. Ἦχος ~4       p

W   d
Ὦ φιλτάτη νεολαία,
εὐκλεοῦς μητρός τεκνία,

σ.70 μέ φρονήματα | γενναία
καί μέ ζῆλον σταθερόν,
στῆτε ἐπί τοῦ σταδίου,
τοῦ μαθητικοῦ σας βίου
καί τό παρελθόν ἐκεῖνο
μή αἰσχύνετε ποτέ.

Ἦν καιρός καθ’ ὅν πότ’ ἤμην,
οἰκουμένης κοσμοκράτωρ
καί τήν ἔνδοξόν μου μνήμην,
οὐδέ σύμπας ὁ αἰών, θέλει δυνηθῆ νά σβύσῃ,
τ’ ὄνομά μου θέλει ζήσει,
πλήν τό παρελθόν ἐκεῖνο
μή αἰσχύνετε ποτέ.
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Δράξασθε ὀρθῆς παιδείας,
καί τόν φόβον τοῦ Κυρίου,
εὐλαβῶς τά τῆς θρησκείας
ἐκτελεῖτε καί πιστῶς, τύπος εὐσεβείας

σ.71 | ὄντες, κ’ ἐναρέτως πάντες ζῶντες,
μή τό παρελθόν ἐκεῖνο, κ.τ.λ.

Τάς γραφάς ἀνερευνᾶτε,
νύκτωρ τε καί μεθ’ ἡμέραν,
ταῦτα πάντα μελετᾶτε,
ὡς τόν λόγον τοῦ Θεού· τοῦτο θέλημα
Κυρίου, χρέος δέ παντός τιμίου,
  μή τό παρελθόν ἐκεῖνο, κ.τ.λ.

Σέβεσθε, τόν Κυριάρχην,
ὡς καλόν ἡμῶν ποιμένα,
καί μητρός σας τόν ἐθνάρχην,
μετά σέβας καί τιμῆς,
τοῦτον ἔχετε προστάτην,
καί εἰς πάντα παραστάτην,
μή τό παρελθόν ἐκεῖνο, κ.τ.λ.

Πάντοτε εὐγνωμονεῖτε,
τούς Ἐφόρους τῶν σχολείων,
τούς γονεῖς εὐχαριστῆτε
μετά σέβας υἱϊκοῦ,
Διδασκάλους μας τιμᾶτε,
σέβεσθε καί ἀγαπᾶτε,
καί τό παρελθόν ἐκεῖνο, κ.τ.λ.

*
σ.72 Ἕτερον ᾎσμα· εἰς Ἦχον ~4      pΧαῖρε, χαῖρε πατρίς γλυκυτάτη,

κοινή μητέρα Ἀπάντων φιλτάτη,
φώτα ζητοῦσιν ἐλπίδα γεμᾶτοι,
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οἱ ἀγαθοί καί πιστοί σου υἱοί,
χαῖρ’ εὐφραίνου σεμνή πατρίς.

Πάντες τρέχουν διψῶντες παιδείαν,
μέ μίαν μόνην κοινήν προθυμίαν,
εἰς τά σχολεῖα μουσῶν τήν ἀξίαν,
εἰς τήν τῶν φώτων πλουσίαν πηγήν,
χαῖρ’ εὐφραίνου σεμνή πατρίς.

Δόξαν, κλέος τιμήν των νομίζουν,
νοῦν καί ψυχήν μ’ ἀρετάς νά στολίζουν,
πάντες εἰς ταῦτα θαῤῥοῦντες ἐλπίζουν,

σ.73 νέοι χρηστοί νά φανῶσι ποτέ,
χαῖρ’ εὐφραίνου σεμνή πατρίς.

Εἶναι τέκνα ἐνδόξων προγόνων,
τούτους νά ἔχουν πρωτότυπον μόνον,
συναμιλῶνται ἐντός τῶν ἀγώνων,
τῆς ἀρετῆς καί παιδείας αὐτῶν,
χαῖρ’ εὐφραίνου σεμνή πατρίς.

Πίστις, σέβας καί φόβος Κυρίου,
εἶν’ ἡ τροφή των ἐντός τοῦ Σχολείου,
διδασκαλίαν τοῦ νόμου τοῦ θείου,
κατηχουμένων ἀεί, εὐσεβῶς,
χαῖρ’ εὐφραίνου σεμνή πατρίς.

Ἡ Σωκράτους διδασκαλία,
κι’ Ἀριστοτέλους ὁδός ἡ εὐθεῖα,
εἰς τά τῶν νέων Ἑλλήνων παιδία,
εἶν’ ἀρετῆς καί σοφίας πηγή,
χαῖρ’ εὐφραίνου σεμνή πατρίς.

Δημοσθένους καί ἄλλων ῥητόρων,
τῆς νεολαίας κοινῶν προπατόρων,
οἱ λόγοι εἶναι πολύτιμον δῶρον,



50

σ.74 | εἰς ἐθνισμοῦ καί παιδείας κανών,
χαῖρ’ εὐφραίνου σεμνή πατρίς.

*

Ἦχος
       #`         \             dΜέ ὅλην τήν καρδίαν σου ἀγάπα τόν Θεόν,

κιά ’γάπα τόν πλησίον σου ὡς ἀγαπᾶς σαυτόν,
κιά ’γάπα τόν πλησίον σου ὡς ἀγαπᾶς σαυτόν.
Τοῦ οὐρανίου μας πατρός τήν χάριν τήν καλήν,
πρῶτ’ ἐζητήσαμεν θερμῶς ὅλοι μέ προσοχήν.

Καί εἴπωμεν τάς ἐντολάς τάς δέκα τοῦ Θεοῦ,
Ὦ! ἄς φυλάξωμεν αὐτάς ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ.

Τό ἄλφα βῆτα ἔπειτα πασχίσωμεν πολλά,
ἐπάνω εἰς τάς πλάκας μας νά γράψωμεν καλά.

*

Ἕτερον ᾎσμα· Ἦχος ~4      7&    p    k
σ.75 Στό σχολεῖον θά ἐμβῶμεν ἔλα ἄς ἀραδιασθῶμεν,

καί μέ τάξιν προπατοῦντες στά θρανία καθεστῶμεν.

Τά μικρά παιδιά θά μάθουν ὅ,τι θά τά ὠφελήσῃ,
ὕστερον εἰς τήν ζωήν των ἔχει καί νά τά τιμήσῃ.

Τό παιδί ὅταν ἠξεύρῃ ἐλευθέρως νά διαβάζῃ,
οἱ γονεῖς τό ἀγαπῶσι καί ὁ κόσμος τό θαυμάζει.

Κι’ ὅταν μάθῃ καί νά γράφῃ, νά μετρᾷ νά λογαριάζῃ,
τότε πλιά κανείς μεγάλος παιδί δέν θά τό ὀνομάζῃ.

Ὕστερον ἀπό ὀλίγον νά τό μάθημα θ’ ἀρχίσῃ,
τ’ ἄσματά μας θέλουν παύσει καί καθείς ἄς σιωπήσῃ.
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*

σ.76 Ἕτερον ᾎσμα· Ἦχος ~4      p              kΠρός δόξαν κ’ εὐλογίαν τοῦ κραταιοῦ πατρός,
ἄς ψάλλῃ μ’ ἁρμονίαν ὁ νέος μας χορός.

Ἄς γείνῃ ἁρμονία ὁ νοῦς μας κ’ ἡ ψυχή,
καί ἡ φωνή μας μία ἐγκάρδιος εὐχή.

Σύ ὅστις ἐπιτρέπεις νά ζῶμεν ἐπί γῆς.
καί ἄνωθεν μᾶς βλέπεις καί μᾶς χειραγωγεῖς.

Σύ πλάστα θά χαρίζῃς καί εἰς ἡμᾶς ἰσχύν,
μέ ἄσπιλον ἐπίσης νά ζῶμεν ἐπί γῆς.

*

Ἕτερον ᾎσμα· Ἦχος ~4      p              kἩ ἄνοιξις στολίζει τά πάντ’ ἁρμονικά,
σ.77 κιο ζέφυρος δροσίζει | φυσῶν γλυκά, γλυκά,

κιο ζέφυρος δροσίζει φυσῶν γλυκά, γλυκά.

Οἱ κῆποι μας ἀνθίζουν ὁ οὐρανός γελᾷ,
οἱ κάμποι πρασινίζουν ἡ φύσις μηδειᾷ.

Καί τά μικρά πουλία πετοῦν εἰς ταῖς φωλαῖς,
καί τ’ ἄκακα ἀρνία πηδοῦν μετά χαρᾶς.

*

Ἕτερον ᾎσμα· Ἦχος ~4      p, νηπιαγωγικόν.

Ἔργα καλά προσεκτικά μακράν μακράν ἡ ὀκνηρία,
ἄς ἐργασθῶ τότ’ εὐτυχῶ κιο ἀργός θά γείν’ πτωχός,

σ.78 ἄς ἐργασθῶμεν νά κεντῶ | μεν καί νά ράπτωμεν τακτικά.
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*

Ἕτερον· Ἦχος
      .#             \               kΠέτα πέτα μικρά μου μυΐα, δέν σ’ ἐνοχλῶ, δέν σ’ ἐνοχλῶ,

δῶρον θεῖον ἐλευθερίας καί εἰς τήν μίαν σ’ ἀγαπῶ,
σ.79 ἄν εἶμαι κακόν παιδί | ον σκληρόν καί ἄν ἀγαπῶ καί ἄν τυραν-

νῶ.

*
ᾎσμα, παρά Β(ασιλείου) Οἰκονόμου Νιγρίτης. 
Ἦχος ~4      p Θεέ τῶν ὅλων Κύριε, δημιουργέ τῶν ὄντων, δημιουργέ τῶν ὄν

σ.80 | των,
σύ ὅστις μᾶς κατέταξας εἰς τήν σειράν τῶν ζώντων, 
       εἰς τήν σειράν τῶν ζώντων.
Σύ ὅστις μᾶς ἐχάρισας τόν νοῦν καί τάς αἰσθήσεις,
εὐδόκησον τῷ θείῳ σου φωτί να μᾶς φωτίσῃς.

Τούς ὀφθαλμούς μας ἄνοιξον εἰς γνῶσιν τῆς σοφίας,
τούς πόδας μας κατεύθυνον εἰς κήπους εὐμαθείας.

Ἀξίωσον τῆς χάριτος ἡμᾶς τῆς οὐρανίου,
διά νά διατρέξωμεν τόν δρόμον τοῦ σταδίου.

Καί διά νά δοξάζωμεν εἰς ὅλην τήν ζωήν μας,
ὡς πλάσματα εὐγνώμονα τόν θεῖον ποιητήν μας.

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Βασιλείου Οἰκονόμου Νιγρίτης). 

Ἦχος ~2_σ.81 Παντοκράτωρ Βασιλεῦ, | ἐπουράνιε Θεέ,
τοῦ παντός δημιουργέ, τῆς σοφίας χορηγέ,
ἐκ χειλέων φλογερῶν, τῶν ἀΰλων λειτουργῶν,
ὕμνους αἴνων καί ᾠδάς δέχεται παντοτεινάς.
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Ἀνυμνούμενος ἀεί, ἀσιγήτῳ ἐν φωνῇ,
καί ἡμῶν τήν ταπεινήν ταύτην πρόσδεξαι φωνήν,
δός τό θεῖον πνεῦμά σου εἰς ἡμᾶς τά τέκνα σου,
ὅπως ὁδηγῇ ἡμᾶς εἰς τάς θείας ἐντολάς.

Χάριζέ μας ὑγιεῖς τούς προστάτας τῆς Σχολῆς,
φίλους τε καί συγγενεῖς διδασκάλους καί γονεῖς,
παρεχόμενος αὐτοῖς ζῆλον τόν τῆς ἀρετῆς,
πρός ἐκτέλεσιν τῶν σῶν προσταγμάτων τῶν σεπτῶν.

*
σ.82 | Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Βασιλείου Οἰκονόμου Νιγρίτης).
  Ἦχος ~4      pὮ, Θεέ, Θεέ τῶν φώτων τῆς παιδείας ὁδηγέ,

       τῆς παιδείας ὁδηγέ,
καί τῶν ἀρετῶν προστάτα, τῆς σοφίας χορηγέ,
δέχθητε ὡς ποτ’ ἐδέχθης τῶν νηπίων τ’ ὡσαννά,
κιἄλλοτε καταδέχθης τῆς πτωχῆς τά δυό λεπτά,
      τῆς πτωχῆς τά δυό λεπτά.

Τάς εὐχάς καί ἱκεσίας, εὐγνωμόνων καρδιῶν,
καί καθώς τῶν ἁλιέων κιαμαθῶν σκηνοποιῶν,
πλῆσας πνεύματος ἁγίου, τάς ἁπλᾶς ψυχάς αὐτῶν,
ἑξαπέστειλας πανσόφους, Διδασκάλους τῶν Ἐθνῶν.

σ.83 | Παρομοίως ἀφοῦ λύσῃς, τοῦ νοός μου τήν ἀχλύν,
τήν ἁγίαν θέλησίν σου, δίδαξόν μας τήν ἁγνήν.
Ἔκχεε τήν ἀφθονίαν, ὅλων σου τῶν ἀγαθῶν,
εἰς τούς οἴκους τῶν ἐφόρων, καί λοιπῶν ἐνοριτῶν.

Τήρει δέ τόν Ἄνακτά µας, ὅστις µετ’ ἐπιµονῆς,
εἰς τοῦ Βύζαντος τήν πόλιν φίλας µούσας προσκαλεῖ.
Τόν κλεινόν µας Ἱεράρχην, ὅστις µᾶς καθ’ ὁδηγεῖ,
εἰς ὁδόν τῆς εὐσεβείας, φύλαττε πολυετῆ.
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*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Βασιλείου Οἰκονόµου Νιγρίτης). 
Ἦχος ~4      p      f
Ὦ, Θεέ, τοῦ παντός ὁ ἀφθόνως τ’ ἀγαθά
εἰς τόν κόσµον σου χύσας
ὁ τά Ἄνθη µέ µύρα ἐνδύσας

σ.84 καί τά Ἄστρα ἐνδύσας µέ | φῶς, καί τά Ἄστρα ἐνδύσας 
       µέ φῶς.

Χείλη παίδων τολµοῦν νά σ’ ὑµνήσουν,
εὐµενές οὖς ὦ ὕψιστε τεῖνε,
ἀσθενής ἡ φωνή των ἄν εἶναι,
εἶναι ὅµως φωνή τῶν ψυχῶν.

Φώτισόν µας εἰς τό θέληµά σου,
σύ γενοῦ ποδηγέτης µας θεῖος,
ἵνα ὅλος µας οὗτος ὁ Βίος,
ὕµνος εἶναι πρός Σέ συνεχῶς.

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Βασιλείου Οἰκονόµου Νιγρίτης). 

Ἦχος ~4      pf
C

Δόξα σοι Θεέ τῶν ὅλων, τῆς σοφίας ὁδηγέ,
Σέ τόν κτίστην προσκυνοῦμεν, σωφροσύνης χορηγέ.

σ.85 | Ἄν σοφοί γῆς νά σ’ ὑμνήσουν,
χάνουν λόγους κι’ ἀποροῦν,
πῶς παιδιά χωρίς παιδείαν,
νά σ’ ὑμνήσουν ἠμποροῦν.

Σύ ἀπόστειλον σοφίαν,
πνεῦμα σου τό ἀγαθόν,
καί ἐνίσχυε τόν νοῦν μας,
ἀνιλήκων ἀμαθῶν.
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Εἰς τήν γνῶσιν σου Θεέ μου,
καί τῶν θείων σ’ ἐντολῶν,
προετοίμαζε δέ κ’ ἔργον
εἰς ἐκτέλεσιν καλῶν.

Για νά ζήσωμεν ς’τό θεῖον,
θέλημά σου ς’τήν αὐγήν,
καί νά σέ ἀξιωθῶμεν,
τῆς σοφίας τήν πηγήν.

Χάρισέ μας Διδασκάλους,
καί φιλτάτους μας γονεῖς,
φίλους καί συμμαθητάς μας,
κ’ ὅλους τούς ὁμογενεῖς.

*
σ.86 | Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Βασιλείου Οἰκονόµου Νιγρίτης)

Ἄσωμεν, ὦ νεανίσκοι, τόν Θεόν τόν πλαστουργόν,
τόν τῶν ὅλων φωτοδότην, τῆς σοφίας χορηγόν,
ἵνα τούς ἡμῶν προστάτας ἀδελφούς ὁμογενεῖς,
καί ἐφόρους κ’ εὐεργέτας τῆς σεπτῆς ἡμῶν σχολῆς,
σκέπῃ ὑπό τήν σκιάν του ἅπαντας ὑγειῶς ὁ πανάγαθος Θεός.

Ζῆτε, ζῆτε κηδεμόνες, ζηλωταί ὁμογενεῖς,
καί ἡ ὧδε ἀθροισθεῖσα ἀδελφότης εὐκλεῶς,

σ.87 | προστατεύσατέ μας ἤδη ὦ προστάται τά ἁγνά,
τά τεκνία σας τ’ ἀθῶα, τά μικρά καί ταπεινά,
ἀλλαλάζοντες τό ζῆτε ὦ φιλόστοργοι γονεῖς,
    ἐπιστᾶται εὐγενεῖς.

Καί ἐμπνεύσατέ μας ζῆλον, ζῆλον τόν τῆς ἀρετῆς,
καί τῆς ἀκραιφνοῦς παιδείας τῆς παρ’ ὅλων ποθητῆς,
οἱ τήν ἄθροισιν κοσμοῦντες Ἱεράρχοι τῆς σχολῆς,
εὐλογήσατε εἰπόντες καθεκάστην δι’ ἡμᾶς,
ἀλλαλάζοντες τό ζῆτε ὦ προστᾶται εὐκλεεῖς,
    ἀδελφοί ὁμογενεῖς.
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Ζήτω καί ὁ ποιμενάρχης, ὁ προστάτης τῶν μουσῶν,
ὁ τούς οἴακας διέπων τῶν ἐκκλησιῶν πασῶν,
ζήτωσαν οἱ συνδραμοῦντες, ἅπαντες οἱ ἀδελφοί,
ἐν τῇ νεοδμήτῳ ταύτῃ εὐαγῇ ἡμῶν σχολῇ,
φρούρει πάντας οὖν ἀῤῥήτως ὦ Θεέ!
καί τήν σχολήν ἀπό πᾶσαν προσβολήν.

*
Ἕτερον ᾎσμα, Ἦχος ~4      p              kΠαύει πλέον ἡ μελέτη κιό καιρός τῆς προσευχῆς,

σ.88 ὥρα τῆς ἐξό | δου ἦλθεν στῶμεν μετά προσοχῆς,
δεῦτε ἄγωμεν λοιπόν μέ τό βῆμα τακτικόν,
πούς δεξιός μέ δεξιόν κι’ἀριστερός μ’ ἀριστερόν,
     μ’ ἀριστερόν.

Μ’ εὐταξίαν καί μέ σέβας ᾄσωμεν μελωδικά,
προσαρμόζοντες τό βῆμα ς’τήν φωνήν ἁρμονικά,
καί τό βῆμα ἀδελφοί θέα τις εἶναι τερπνή,
μᾶς εἶν’ ὡραῖος στολισμός ἀπ’ ὅλους δέ ἐπαινετός,
     ἐπαινετός.

Θησαυρός ἡ εὐδαιμονία, ἄφθονος παντοτεινή,
εἶναι μόνη ἡ παιδεία καί ἐλπίς πολλά τερπνή,
ὄντως ὄντως εὐτυχεῖς εἶναι οἱ φιλομαθεῖς,
πρεπόντως δ’ εἶν’ ἐπαινετοί ὅσοι μουσῶν οἱ ὀπαδοί,
     οἱ ὀπαδοί,
τῆς παιδείας ἡ σπουδή εἶναι ἀληθής τιμή,
κ’ ἔχει πλῆθος ἀμοιβῶν ἐνδόξων καί παντοτεινῶν.

*
σ.89 | Ἕτερον παρά Γκιόνσωνος, Ἦχος 

   .#`         \             dΛαμπρός ποτέ φωσφόρος τῶν νυκτῶν
ἐφώτιζε σκηνάς τάς Ἑλληνίδας,
ἐκεῖ σιμά τήν λόγχην του κρατῶν,
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ἐτραγώδησεν ὁ νέος Πελοπίδας,
ὦ! ζέφυροι τερπνοί πετᾶτ’ εὐθύς,
μηνύσατε στήν φίλην Ἑλλάδα,
διά τήν δόξαν σου πατρίς δια τήν δόξαν σου πατρίς 
φρουρῶ ἐγώ εἰς τήν κοιλάδα,
         εἰς τήν κοιλάδα.

Τηρεῖ τήν λάμψιν τοῦ ἐχθρικοῦ πυρός,
καί σιωπᾶ ς’τήν λόγχην στηριγμένος,

σ.90 ἡ νύκτα χρόνος ὁ Ἕλλην ζωηρός,
καί τραγωδεῖ ς’τήν θέσιν του ταγμένος,
ὦ ζέφυροι τερπνοί πετᾶτ’ εὐθύς,
μηνύσατε ς’τήν φίλην μου Ἑλλάδα,
διά τήν δόξαν σου πατρίς, (δίς)
φρουρῶ ἐγώ εἰς τήν κοιλάδα, εἰς τήν κοιλάδα.

Ὁ ἥλιος τόν πόλεμον κινᾷ,
αὔριον εἶν’ ἡμέρα τῶν ἀνδρείων,
ἄν ἀποθάνω ς’τήν λόγχην μου σιμά,
ὑπέρ πατρίδος καί ἐλευθερίας,
πάλιν πετᾶτ’ ὦ ζέφυροι τερπνοί,
μηνύσατε ς’τήν φίλην μου Ἑλλάδα,
διά τήν δόξαν σου πατρίς (δίς)
φρουρῶ ἐγώ εἰς τήν κοιλάδα, εἰς τήν κοιλάδα.

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Γκιόνσωνος). Ἡ χαρά· 
εἰς Ἦχον, ~1 πουσελίκη 1&[Ζητῶ τήν χαράν πότ’ ἐδῶ πότ’ ἐκεῖ,
ποῦ εἶναι εἴπετέ με, πού κατοικεῖ;

σ.91 δέν εἶναι εἰς λόφους κ’εἰς ὄρ’ | ὑψηλά
εἴπετέ με ποῦ ἡ μορφή της γελᾷ.

Εἰς βάθη κοιλάδων ἐπῆγα ζητῶν,
τόν ῥύακα εἶδα ποῦ πίπτει κροτῶν,
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καί παίζει καί σύρει νερά καθαρά,
μαζή των δέν ἔπαιζε πλήν ἡ Χαρά.

Ἐζήτησ’ αὐτήν εἰς σκιᾶς τῶν δασῶν,
ἐγέλων τά φῶτα ἀστέρων χρυσῶν,
πτηνόν ἐκελάδ’ εἰς μυρσίνην χλωράν,
πλήν ἔψαλλε θρήνους καί ὄχι χαράν.

Ἐζήτησ’ αὐτήν εἰς εὐθύμους χορούς,
εἰς δεῖπνον θαλάμους λαμπρούς κ’ ἠχηρούς,
εἰς φῶτα εἰς σκεύη χρυσᾶ κι’ ἀργυρᾶ,
πλήν οὔτ’ εἰς αὐτά δέν εὑρέθη χαρά.

Τήν ἔφθασα τέλος, τήν εὗρον μακράν,
μακράν εἰς χωρίου κοιλάδα μικράν,
τριγύρω της εἶχε παιδιά ἀρκετά,
κ’ ἐπήδα μ’ ἐκεῖνα, κ’ ἐγέλα μ’ αὐτά,

σ.92 | πού εἶσθαι καλοί παιδικοί μου καιροί!
ἐφώναξα τότε μέ στῆθος βαρύ,
πλήν μόλις τήν εἶδα πετᾷ ἡ χαρά,
καί αὕτ’ εἶν’ ἡ πρώτη κ’ ἐσχάτη φορά.

*
Τό παρόν ψάλλεται εἰς νεκρωσίμους τελετάς.
Τετράφωνον· παρά τοῦ ἐκδότου (Παναγιώτου Παπᾶ-Ἀγγελί-
δου) (Ἦχος) ~4      p                      fΑἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία ἡ μνήμη.

*
σ.93 ᾌσματα διάφορα τῆς διασκεδάσεως· ἤτοι ὅσα συνηθίζει ἡ 

πατρίς, ὡς καί διάφοραι κῶμαι καί μέρη τῆς Μακεδονίας· 
ἰδίως δέ αἱ Σέῤῥαι καί τά πέριξ αὐτῆς. 
Τό παρόν Σταμούλι Ζαρκινοῦ. Ἦχος ~4      p                      fΖωήν ὅταν τήν ζῇ τινάς, ζωήν ὅταν τήν ζῇ τινάς,
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μέ λύπας καί μέ πόνους,
σ.94 ζωήν ἐκείν | ην ἐρωτῶ.

Μέ βάσανα καί μέ ποινάς μ’ ἀδιακόπους πόνους
εἴπατέ μοι παρακαλῶ
ζωήν ἐκείνην ἐρωτῶ.

Στίχος· Β΄       7&      σ.95 | Πάντα τό σῶμα νά νοσῇ· πάντα τό σῶμα νά νοσῇ,
κι’ ὁλομερεῖς νά δέρνῃ μέ πάθη τόσον τρομερά.

σ.96 Ὁ θάνατος κι’ αὐτός ἀργεῖ | ποιόν καιρόν προσμένει,
ὁ Πλούτωνας μέ καρτερᾷ κι’ ὁ Αἰακός παραδοκᾷ.

Ζῆτε λοιπόν ὦ φίλοι, ζῆτε λοιπόν ὦ φίλοι,
σ.97 καί σεῖς ὦ συγγεν | εῖς, καί σεῖς ὦ συγγενεῖς.

Ψυχή μ’ ἀπό τά χείλη, ψυχή μ’ ἀπό τά χείλη
εὐγαίνει δυστυχής, εὐγαίνει δυστυχής.

Κοινῶς τό πεπρωμένον εἰς ὅλους θά ἔλθη,
σ.98 | κανείς δέν θ’ ἀποφύγῃ ὅπου καί ἄν κρυφθῇ,

στόν ᾅδην θά πηγαίν’ ἡ ψυχή μ’ καί θά προσμένῃ
νά σᾶς ξαναϊδῇ.

Βάϊ, βάϊ, βάϊ, βάϊ, βάϊ, θά σᾶς ξαναϊδῶ
σ.99 Ἄχ, ἄχ, ἄχ, ἄχ, ἄχ, | ἄχ, ἄχ, ἄχ

θάνατους δυσμενείς καί Πλούτονας
καί Χάρους θαϊδῶ ὁ δυστυχής.

*
Τοῦ Παρθενίου, περιφήμου Ἱεροδιακόνου, 
ὅστις ἔψαλλεν αὐτό παθητικῶς. Ἦχος 2      +                    dΜακράν σου φῶς μου δέν ἠμπορῶ νᾶ ζήσω,
ἄχ! ὁ δυστυχής ἀδίκως θά χαθῶ,

σ.100 χωρί | ς ἐσέ καλόν πῶς νά ἐλπίσω,
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ἄχ! ἀπό τούς πόνους θ’ ἀπονεκρωθῶ,
στόν χωρισμόν ἀδυνατῶ ν’ ἀνθέξω,
ἄχ! ἡ ψυχή μου ἐσένα ζητεῖ πιστή τριγών
   στό ταῖρι μου ἄς τρέξω
ἄχ! ἡ ἀρετή κι’ ὁ ἔρως τ’ ἀπαιτεῖ
ἄχ! ἡ ἀρετή κι’ ὁ ἔρως τ’ ἀπαιτεῖ.

Ψυχήν καρδίαν καί ὅλον μου τό σῶμα,
ἄχ! ἐδούλωσας, ἀγάπη μου, εὐθύς,
μέ μοναχόν ἕνα σου μόνον βλέμμα,
ἄχ! δακρύων δέ ἀπέραντος πληθύς,

σ.101 | μοῦ ἔμεινε τήν φλόγα μου νά σβύσω,
ἄχ! πού μ’ ἀναψες στό στῆθος, ποθητή,
ἀναιμωτί στό ταῖρί μου ἄς τρέξω,
ἄχ! ἡ ἀρετή κι’ ὁ ἔρως τ’ ἀπαιτεῖ.

Ὑπέφερα, δέν ἐνθυμεῖσαι πόσα,
ἄχ! πόσα δεινά καί πόσους στεναγμούς;
πόσους κλαυθμούς, καί δάκρυα ὁπόσα,
ἄχ! πόσους καρδίας τρομερούς παλμούς;
τέλος τάς δάφνας ἔφθασα νά πλέξω,
τοῦ ἔρωτός μας φίλη ποθητή,
πιστή τριγών, στό ταῖρί μου ἄς τρέξω,
ἄχ! ἡ ἀρετή κι’ ὁ ἔρως τ’ ἀπαιτεῖ.

*
Θ(εοδώρου) π(α)π(ά) Π. Φωκαέως Πανδώρα. 

Ἦχος ~4      p                      fΤί ἄκρα ματαιότης, τί πρόσκαιρος πλέον ζωή,
ὁπού ὁ νοῦς μου φρίττει ὅταν τήν ἐννοῇ

σ.102 ὁπού | ὁ νοῦς μου φρίττει ὅταν τήν ἐννοῇ,
ποιός νά παρατηρήσῃ εἰς τά τρέχοντα δεινά μου,
εἰς τήν δυστυχῆ μου τύχη καί νά μήν λυπηθῇ,
εἰς τήν δυστυχῆ μου τύχη καί νά μήν λυπηθῇ.
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Λαβύρινθος ὁ τρέχων μέ φαίνεται αἰών,
καί πέλαγος βασάνων, καί ὅλως κυκεών,
θέλω νά ὑπομένω πλήν ποσῶς δέν ὑποφέρω,
διά τί μυριοτρόπως, ἡ τύχη μέ φθονεῖ.

Ἐφθάρη ἡ ζωή μου, νά ὑποφέρω δέν ’μπορῶ,
τό πῶς δέ ζῶ ἀκόμη, κι’ἐγώ τό ἀπορῶ,
πιά κοιμοῦμαι μέ φροντίδες καί ξυπνῶ μ’ ἀπελπισίαις,
κι’ ἄλο δέν ἀπολαμβάνω, εἰμί θλίψιν καί ποινήν.

Τό ἄχ ἀδιακόπως, ὡς βάχ κάθε στιγμήν, 
σ.103 | τ’ ἀμάν ἀκαταπαύστως, προσφέρω μέ ὁρμήν,

κι’ ἄν εἰς τήν νεότητά μου, δέν χαρῇ πια ἡ καρδιά μου,
εἰς τό γῆρας μου δέν θέλω τύχην πλέον καλήν.

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Θεοδώρου παπά-Π. Φωκαέως)

Μία μόνη σύ ἐφάνης εἰς τόν κόσμον νά ἐλθῇς,
καί ἄλλος φέρνει Ἀφροδίτης καί αὐτήν νά μιμηθῇς,
καί ἄλλος φέρνει Ἀφροδίτης καί αὐτήν νά μιμηθῇς.

Ἀπό τό λαμπρόν σου ἦθος τρέχει νοῦρι ζωηρόν,
ποῦ ζωογονεῖ καθ’ ἕνα ἐραστήν σου σταθερόν.

Ῥόδον χρῶμα φέρεις φῶς μου εἰς τάς δύο παρειάς,
καί λευκότητα χιόνος, ὦ ὡραῖα Πελειάς.

σ.104 | Ἴρις εἶνε τά δυό τόξα τῶν ὡραίων σου ματιῶν,
μελανοειδεῖς πού τέρπουν, ταῖς καρδιαῖς τῶν θεατῶν.

Γέλως εἶν’ ἡ ὡραιότης τῶν λοιπῶν ὅταν ἐμπρός
εὑρεθ’ εἰς τό πρόσωπόν σου, γιάτ’ εἶν’ ἥλιος λαμπρός.

Ὦ εἰκών τῆς Ἀφροδίτης, θαυμαστή ἀκροστιχίς,
σύ ἐφάνης εἰς τόν κόσμον, εὐμορφιᾶς ἡ κορωνίς.
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*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ (Θεοδώρου παπά-Π. Φωκαέως). 
Ἦχος ~4      p                      fἌχ ἄσπλαχνε λυπήσου ζωήν μου τήν ἀθλίαν
γιά μιάν σκληράν μανίαν παύω πλέον τοῦ ζῆν,
γιά μιάν σκληράν μανίαν παύω πλέον τοῦ ζῆν.

Σκληρέ μήν ἀμφιβάλλεις ἰδού ἀπολαμβάνεις,
τήν νέαν πού τυράννεις, ἰδέ πῶς ξεφυχᾷ.

  ἡ θυγάτηρ πρός τούς γονεῖς

σ.105 | Γονεῖς μου μή λυπεῖσθαι διότι ἀποθνήσκω,
στόν ᾅδην ἀναμένω πλέον νά σᾶς ἰδῶ.

Φέρετε δέ μαζή σας τόν νέον π’ ἀγαποῦσα,
στόν κόσμον ὅταν ζοῦσα, μαζή του νά κριθῶ.

Ἴσως κ’ εἰς τόν ᾅδην ’μπορέσω ν’ ἀπολαύσω,
λοιπόν δι’ ὅν θά παύσω στόν κόσμον πιά νά ζῶ.

 ὁ ἐρωμένος πρός τήν νεκράν

Λάβ’ ἀκριβή μου κόρη, στέφανον χρυσωμένον,
ἀπ’ ἄνθη συνθεμένον δῶρον ὑστερινόν.

Ἰδού σοί τόν προσφέρω μέ δάκρυα ’ς τό ὄμμα,
ὅτ’ εἰς νεκρῶν τό στρῶμα τ’ ἄνθ’ εἶν’ ἀρεστά.

 ἡ σκιά τῆς νεκρᾶς.

Στόν τάφον μή σιμώνῃς πού κρύπτει μου τό σῶμα,
τ’ ἀναίσθητον τό χῶμα μ’ ἔγειν’ εὐσπλαχνικόν.

Δέν ἀγρικῶ βασάνους, δέν μ’ ὠφελοῦν οἱ θρῆνοι,
τά ἄνθη καί οἱ κρίνοι τί χρήζουν εἰς νεκρόν;

Ἔπρεπ’ ἄν μ’ ἀγαποῦσες, τότε νά βοηθήσῃς,
ὅπου ἐτυραννεῖτο ἡ φύσις ὦ σκληρέ.
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σ.106 | Τώρα λοιπόν ’ς τόν τάφον τί μάτην κοπιάζεις;
ἄφες καί μήν ταράττης μιάν θλιβεράν σκιάν.

 Ὁ νέος πρός τόν τάφον

Τάφε σκληρέ ποῦ κρύπτεις τήν νέαν, πού προσφέρω,
στέφανον δακρυσμένον μιά χάριν σοῦ ζητῶ.

Νά μέ δεχθῇς κ’ ἐμένα ἠσύχως νά σιμώσω,
τό σῶμα μ’ νά ἑνώσω καί νά ἀναπαυθῶ.

*
Ἕτερον π(α)π(α) Ἀ(γγελίδου) Σοχινοῦ. Ἦχος ~4      pΜή σιμώνῃς στόν τάφον μου ἐπάνω,
πού κλεῖ μέσα τ’ ἀχνό ἄμορφο σῶμα,
τοῦτο μ’ ἔσωσε τ’ εὔσπλαχνο χῶμα,
ὅταν μ’ ἔδιωχνες ἄσπλαχνε σύ.

Μισῶ τώρα τήν ἄκαιρη ἀγάπη,
ἄνθ’ ἀρνοῦμαι καί δάκρυα σπαρμένα,
τί ὠφελοῦν στά κορμιά τά θαμμένα,
τόσα δάκρυα καί ἄνθη σκληρά;

σ.107 | Τότε ἔπρεπε ἀχάριστε! Τότε,
νά μοῦ τάξῃς ὀλίγη βοήθεια,
ὅταν ἔπνεε ἀκόμη στά στήθη,
ἡ καρδιά μ’ λαβωμέν’ ἀπό σέ.

Τώρα τί μ’ ἀνωφέλευταις κλάψαις
τά φιλήσυχα δάση κουφαίνεις;
φέρεις σέβας μιᾶς νιᾶς πονεμένης,
πού δέν θέλει σ’ ἀκούσῃ ποτέ.

*
Θ(εοδώρου) π(α)π(α) Φωκαέως. Ἦχος ~4       p    d
Ξύπνα, ξύπνα ἰδού τοῦ μαΐου,
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τό γλυκό χαμογέλιο προβαίνει,
στιγμή θεία τήν φύσιν εὐφραίνει,
καί γώ μόνος για σένα θρηνῶ,
στιγμή θεία τήν φύσιν εὐφραίνει,
καί γώ μόνος γιά σένα θρηνῶ.

σ.108 | Ἄν ἔρως παλμός τῆς ψυχῆς μου,
εἰς δύω στήθη κτυπᾶ φλογισμένα,
ὦ μή παύσῃς νά καίῃ για μένα,
καθώς καίω ἐγώ καί πονῶ.

Ἐάν λείψανον μαῦρον περάσῃ,
τῆς χλωμῆς μου νεότητος μοῦσα,
εἶν’ ἐκεῖνος εἰπέ π’ ἀγαποῦσα,
κ’ ἕνα δάκρυ ἄς πέσῃ θερμόν.

Εἰς τό δάκρυ αὐτό τό χυμένον,
ἕνα ῥόδον στό μνῆμα θ’ ἀνθήσῃ,
κ’ ἡ καρδιά μου νεκρά θά σκιρτήσῃ,
ς’ τῆς καρδιᾶς μου σκληρά, τόν παλμόν.

Ξύπνα, ξύπνα, ὡραῖα μου φίλη,
τά εὐώδη ἄνθη στολίσου,
κι ἄς κτυπήσουν γλυκά οἱ παλμοί σου,
δι’ ἐκεῖνον πού σβύνει μακράν.

*

Ἦχος ~4       p
W   d

σ.109 | Ὡς τριγών, ἥτις στά δάση πληγωμένα κλαυθμηρίζει,
μέ ψυχήν τραυματισμένην εἰς τά ξένα θρηνωδῶ,
ὁ ἀέρας, ὅστις πνέει, μέ θερμαίνει, μέ φλογίζει,
καί ἡ μόνη εὐτυχία τήν ὁποίαν ἔχω δῶ.

Σέ ἠγάπησα καί ἦτον δίκαιον νά σ’ ἀγαπήσω,
εἰς τάς χείρας του ὁ ἔρως, βέλη τρομερά κρατῶν.
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Μέ ἐτόξευσε καί εἶναι, θρίαμβος μέ σέ ἄν ζήσω,
μέ ἐσέ τήν πλήρη νέαν, καί θελγήτρων κι’ ἀρετῶν.

Ἔλα φίλη τῆς ψυχῆς μου, πρίν ἡ μοῖρά μας φθονήσῃ,
τήν ζωήν πού θέ νά σβύσῃ, νά ὑμνήσωμεν μαζή.
Ὁ ἀέρας ὅστις πνέει μέ θερμαίνει κ.τ.λ.
 τοῦτο εἰς κάθε στίχον λέγεται.

*
σ.110 | Ἦχος ~4      pὩς ρόδον πού ἔλθει στόν κόσμον κιανθίζει,

μιά μέρα μυρίζει μιά μέρα βαστᾶ,
τή δεύτερη ἄνεμος τά φύλλα δαμάζει,
τό ρόδον μαραίνει καί δέν εὐωδιᾶ,
ὡς ρόδον μαράνθη καί ἐμέ ἡ καρδιά μου,
τήν νιότη της ἔχασε τόν τάφον ζητᾷ, τόν τάφον
ζητᾷ, τόν τάφον ζητᾷ, τόν τάφον ζητᾷ, τόν τάφον ζητᾷ.

Μακράν σου στενάζω καί κλαίω ὡς βρέφος,
στόν κόσμον ἐκτός σου οὐδένα ποθῶ,

σ.111 | ἡ μαύρη καρδιά μου διά σέ μόνον πάλλει,
σέ μόνην λατρεύει σέ μόνην ποθεῖ,
σύ ὅμως ὡς φύλλον λευκοῦ ῥόδου φεύγεις,
ὡς αὔρα ζεφύρων ὡς νέφος χρυσοῦ.

Ὁ ὕπνος ὁπόταν τό βλέμμα μου κλείῃ,
πρός σέ ἡ ψυχή μου ἀμέσως πατᾷ,
σέ βλέπει ὡραῖαν ὡς ἄγγελον θεῖον,
κι’ ἀγγέλου φοροῦσες χιτῶνα λευκόν,
μέσα εἰς ὄρη καί δάση πλανᾶσαι,
πλησίον σου πάντοτε τό πᾶν λησμονεῖ.

Ἐχθές στό ὄνειρόν μου σέ εἶδα ὦ κόρη,
ὡς νύμφην ὡραῖαν ὡς ἄστρον λαμπρόν,
Θεά μέ ἐφάνης σ’ τήν γῆν μας ἐλθοῦσα,
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τήν χεῖρά σου μ’ ἔδιδες νά τήν ἀσπασθῶ,
τήν φίλησα κ’ ἔμεινα εἰς ἔκστασιν ὅλος,
πλήν ὄνειρον ἦτο ἀπάτη σκληρά.

Ἀλλ’ ὅταν ξυπνήσω καί τ’ ὄνειρον χάσω,
καί ς’ ἄλλον ἀγκάλας ἐσέ φαντασθῶ,
φρίττω καί φλέγομαι πικρ’ ἀναστενάζω,
τό γῆρας, τό κρύον, τόν τάφον ζητῶ,
μακράν σου ἐξόριστος καί ἔρημος εἶμαι,

σ.112 | πλησίον σου πάντοτε ὁ νοῦς μου πετᾷ.

*
Ἦχος ~4      p              kΤό πᾶν κοιμᾶται καί νύξ σιωπηλή,
στόν οὐρανόν τά ἄστρα τρεμοσβύνουν,
φεύγει σελήνη κ’ ἡ γῆ μελαγχολεῖ,
ψιθυρισμός καί αὖραι γλυκοχύνουν,
πλήν ἕνας μόνος ἐγώ περιπατῶ,
κοιλάδας, δάση, κιάγριαν ἐρημίαν, 
τόν θάνατον ἐγώ ζητῶ, τόν θάνατον ἐγώ ζητῶ,

σ.113 βαρέθη | κα ζωήν ἀθλίαν, ζωήν ἀθλίαν.

Ἐπέταξαν στά δένδρα τά πτηνά,
τί ἡσυχία! καί φύλλον δέν κινεῖται,
ἡ δρόσος πίπτει, στά δένδρα στά βουνά,
ὡς πενθηφόροι σιγῶσιν ἐρημῖται,
ἐγώ πλήν μόνος, Θεέ! περιπατῶ,
εἰς τήν φρικώδη τοῦ σκότους μοναξίαν,
τόν θάνατον ἐδῶ ζητῶ (δίς)
βαρέθηκα ζωήν ἀθλίαν.

Ἡ ἔρημος κι’ ὁ μαῦρος οὐρανός,
ἰδού, ἰδού οἱ μόνοι σύντροφοί μου,
τό πίπτον ἄστρον ὁρίζων σκοτεινός,
κι’ ὁ νυκτοκόραξ ἡ συναναστροφή μου,
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ἡ νύκτα χρόνος, κ’ ἐγώ περιπατῶ,
μέ τρομεράν ψυχῆς ἀδημονίαν,
τόν θάνατον παντοῦ ζητῶ,
βαρέθηκα ζωήν ἀθλίαν.

Πλανᾶσαι σύ εἰς ὄνειρον τερπνόν,
νέα σκληρά! αἰτία τῶν δακρύων,

σ.114 | ἐνῶ ἐγώ στά δάση ἀγρυπνῶν,
περιπλανῶμαι ὡς ἄγριον θηρίον,
εἰς μαῦρα σκότη ἐνῶ περιπατῶ,
σύ πνέε κἄν γαλήνην κ’ εὐτυχίαν!
 τόν θάνατον ἐγώ ζητῶ,
 βαρέθηκα ζωήν ἀθλίαν!

Στόν ὕπνον σου ἄν σοί φανῇ θεά,
μαύρη μορφή πενθοῦντος ἐρημίτου,
τοῦ ἐραστοῦ σου θά ᾖναι ἡ σκιά,
κι’ ἄν σέ ξυπνήσουν οἱ ἀναστεναγμοί του,
θυμήσου ὅτι βουνά περιπατεῖ,
κι’ ἀδυνατεῖ νά εὕρῃ ἡσιχίαν,
 τόν θάνατον αὐτός ζητεῖ!
 βαρέθηκε ζωήν ἀθλίαν!

*
Ἦχος 7-[                      fΜατάκιά μου σβυσμένα,

σ.115 στά δάκρυα | πνιγμένα τά
ριριριριριρομ (δίς)
Τήν νύκτα κἄν σταθῆτε
διά νά ἀναπαυθῆτε τά
ριριριριριριριρόμ
τά ριράϊριριριριριριρρι
ρριρριρριριτάριραϊ
ριριριριριριρριρριρριρόμ
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τάριριριριρριριριριριρι
ριρόμτάριριριριριριριρόμ.

Καί σεῖς πικρά μου στήθη, ἀφήνατε τά πλήθη,
τά πλήθη τῶν πληγῶν σας τῶν ἀναστεναγμῶν σας.

σ.116 | Ἀνήσυχόν μου σῶμα, τί σ’ ἔπταισε τό στρῶμα;
καί μόνον παραδέρνεις, ἐδῶ κ’ ἐκεῖ πηγαίνεις;

Πουλιά εὐτυχισμένα! ἐσεῖς ἀνταμωμένα,
πλαγιάζετε ζευγάργια, στῶν δένδρων τά κλωνάργια.

Καί ’γώ μόνος καϋμένος, μακράν ἀπ’ τήν ἀγάπη,
στό ἄθλιον κρεββάτι, χωρίς νά κλείσω μάτι.

*
Ἦχος ~4      p                      fἜφθασε μαύρη μέρα χρυσῆ μου περιστέρα,
ἡ μαύρη μέρα ἔφθασε πού θά σέ στερηθῶ,
ἡ μαύρη μέρα ἔφθασε πού θά σέ στερηθῶ,
καί πιός τό ’ξεύρ’ ἀγάπη μου ἄν δέ σέ ξαναϊδῶ, ριριριρόμ,

σ.117 καί πιός τό | ’ξεύρ’ ἀγάπη μου ἄν δέ σέ ξαναϊδῶ, ριριριρόμ,
τάριριτάριριριριριρόμτάριριριριρι
τίρριριριριριριριρόμτάριρι
ριριριρόμτάριριριριριριριριριρόμ.

Τό πλοῖον φορτωμένο, καί στά πανιά βαλμένο,
βοήθει Παναγιά μου γαλήνεψ’ τόν καιρό,
γιά τ’ ἄν πνιγῶ ἀγάπη μου δέν θά σέ ξαναϊδῶ.

Τέσσαρα μήλια πέρνω τό πλοῖον φορτωμένο,
ψυχρά νοτιά ἐφύσησε τό πλοῖον πίπτει ξηρά,
ἐγώ μισεύ’ ἀγάπη μου καί πάγω ξενιτιά.

Ὁ καπετάνιος κλαίει καί τῶν παιδιῶν του λέγει,
γιά πῆτε τήν ἀγάπη μου πώς δέν θά τήν ἰδῶ,
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σ.118 | κι’ ἄν βοηθήσ’ ἡ θάλασσα θά πάγω νά τήν ’βρῶ.

Σάν ἀποθάνω φῶς μου κάμε τά κόλυβά μου,
γιά πῆτε τήν ἀγάπη μου στά μαῦρα νά ’νδυθῇ,
καί πιός τό ξεύρ’ ἀγάπη μου ἄν θά μέ ξαναϊδῇ.

Νά τό καράβι βγαίνει μέ τά πανιά προσμένει,
κάθοντ’ οἱ ναῦται ξέθαῤῥοι τό πλοῖον κάμνει νερά,
’μπόδισ’ ἀγάπη μ’ μπόδισε, γιά νά μήν φύγω πιά.

*
Ἦχος, λέγετος 2@]Ἦτον καλοκαιράκι, αὐγῆς  χαροποιά,
ὅταν ἡ Μελπομένη πηγαίν’ σ’ ἀκρογιαλιά.

Δροσιαῖς νά πνεύσ’ ἀέρα, νά ἰδῇ τόν οὐρανόν,
νά παίξῃ μέ ταῖς αὕραις καί τόν αὐγερινόν.

σ.119 | Καί ’κεῖ σιμά στήν ὄχθη ναύτης ξανθός τραβᾷ,
σάν κύκνος τό κουπί του καί γλυκοτραγουδᾷ.

Ἡ κόρη πρός τόν ναύτην μέ σιγανή φωνή,
τόν λέγει, (πᾶμε πέρα ξανθή, μέ τό κουπί;).

(Κι’ ὁ ναύτης ἀπεκρίθη) ἔλα καί σ’ ἀπερνῶ,
κ’ ἐκείνη, πῶς νά κάμω πού δέν ἔχω λεπτό;

Ἔμβα, τῆς λέγει, ἔμβα! κι’ ἀρχίζει σιγανά,
νά λάμπῃ τό κουπί του καί γλυκοτραγουδᾷ.

Παρακαλεῖ τήν νέαν νά ’πῇ πρός τούς γονεῖς,
πώς ὁ ξανθός τήν θέλει ὁ ναύτης ἐραστής.

Κ’ ἐκείνη τ’ ἀπεκρίθη (τράβα ξανθή καλά,
νά φθάσωμεν ἀντίκρυ, καί ἔλπιζε πολλά).

Τῆς Μελπομένης ταῖρι ἔγεινεν ὁ ξανθός,
ἐτράβα τό κουπί του πλέον ἐρωτικός.
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Αὐτός ἐκωπηλάτει κ’ ἐκείνη κυβερνᾷ,
τήν βάρκα ποὖχε σβύσει τῶν δύω τά δεινά.

σ.120 | Συζύγου καί ’ρωμένης γλυκύς ἀνασασμός,
πτερά τοῦ ναύτ’ ἐδείναν νά τρέχ’ ἀπ’ ὅλους μπρός.

*
Ἦχος 1&                                     g       {~
Ποῦ νά ἦναι, τί νά κάμνῃ, ἄραγε νά μ’ ἐνθυμῆται,
τήν ψυχήν πού τόν στερεῖται, νά λυπῆται, νά πονῇ;

Ἴσως, φεῦ, τήν ὥραν ταύτην, εὐθυμεῖ διασκεδάζει,
ἄν δ’ ἡ μνήμη μου τόν κράζῃ τώρα τήν καταφρονεῖ,

σ.121 | ἄν δ’ ἡ μνήμη μου τόν κράζῃ τώρα τήν καταφρονεῖ.

Ὤ Θεέ, ἀκόμη φρίττω,
εἶδα χθές ς’ στό ὄνειρόν μου,
τῶν ἀθώων ἡμερῶν μου,
φεῦ, τόν ἐξουσιαστήν.

Εἰς χοροῦ βοήν μεγάλην,
ἐκρατοῦσε μίαν ἄλλην,
καί μέ ὄμμα δακρυσμένον
πίστιν ὤμνυε σ’ αὐτήν.

Δέν πιστεύω ταῦτα μόνα,
δέν φρονῶ εἰς τόν αἰῶνα,
τόσον ἄσπλαχνος νά ᾖναι,
ἡ ὡραία του ψυχή.

Στόν κοιτῶνα μου ἐμβαίνω,
θά προσμένω θά προσμένω,
ἕως ν’ ἀναβῇ ς’τόν πλάστην,
ἡ θερμή μου προσευχή.



71

*
σ.122 | Ἦχος 3@           ]Ἄνθος εἶσαι τῶν χαρίτων καί τῆς καλονῆς πηγή,

καί ὑπερτερεῖς ἁπάσας τάς ὡραίας τάς ἐν γῇ.

Θάῤῥει οὖν καί μή διστάζῃς, ἀλλ’ ἀφίεσω ἐμοῦ,
τοῦ ἀθλίως τετρωμένου ἅμα καί ἐρωτικοῦ.

Ἡ ἐρωτική σου θέα, μέ ἐπλήγωσεν εὐθύς,
εἰς τό ἄκρον κατετρώθην ἔμεινα πολυπαθής.

Νέα εἶσ’ ὡραιωτάτη πλήν ὀλίγον τί σκληρά,
ἐπειδή ἀποδεικνύεις μίαν ἔχθραν σταθερά.

Ἀποκρίσου μοι ψυχή μου ἄν καί σύ θά μ’ ἀγαπᾷς,
ἐνῶ ’τόλμησες μέ βέλη τήν καρδιάν μου νά κτυπᾷς.

*
σ.123 | Ἦχος ~4       p    d

Ξημερώνει καί χαίρετ’ ὁ κόσμος,
καί βραδιάζει καί χαίρετ’ ἡ γῆ,
καί ’γώ στέκομ’ ἐμπρός σου καί κλαίω ’γώ,
ὡσάν νά ἤμουν ὁ πλέον δυστυχής.

Δυστυχής ἐπειδή καί φοβοῦμαι,
μήπως ἄλλος σέ πάρῃ ὦ θεά,
διά τοῦτο εὐτυχής δέν λογιοῦμαι,
καί φλογίζομαι τόσον σκληρά!

Ἡ καρδιά μου ἀπαύστως στενάζει,
καί τό στῆθος μου πάντα πονεῖ,
ἰατρίαν ἐκτός σου δέν βρίσκω,
λογισμοί μέ παιδεύουν δεινοί.

σ.124 | Τό γνωρίζω πώς ὅταν θελήσῃς,
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παρευθύς ὦ θεά μ’ ἠμπορεῖς,
τήν φωτιάν πού μέ καίει νά σβύσῃς,
ὅθεν δέν πρέπει νά ἀργοπορεῖς.

*
Ἦχος ~  1sS                                f
Στόν τάφο μου ἐπάνω θά ἔλθῃς μίαν ἡμέραν
χρυσῆ μου περιστέρα τάριριριρόμ
καί ’κεῖ θά ρίξῃς ἀνθούς  (ἀκολουθεῖ τό τάρίρόμ 
     μέχρι τήν ἀρχή τῆς σ.125)

σ.125 | Ἄνθη καί τριαντάφυλλα ἐπάνω μου θά ῥάνῃς,
καί ’κεῖ θά ’νατινάξῃς τό ἄχ! τό βάχ! θέλ’ νά εἰπῇς.

Γνωρίζω ὅτι ἀνώφελα στό μνῆμά μου ἐπάνω,
τά λόγια μου χάνω, καί σύ δέν μέ ἀκοῦς.

Τάφε σκληρότατε, σκιά πού βλασταίνεις
ψυχή μου δέν ἐβγαίνεις νά πᾷς νά τήν εὕρῃς;

*
Ἦχος ~  1 οὐσεϊνί 5`!                         f
Δέν μοί λέτε καί σεῖς φίλοι μ’, φίλοι μ’ κια’γαπημένοι,
μιάν καρδιάν ὅταν πονῇ μέ τί τρόπον ὑγιαίνει;

σ.126 Βλέπω στό | ὄνειρόν μου τό ταῖρι τό δικό μου,
μέ ζαχαρένιο στόμα στέκει καί μοῦ μιλεῖ,
μέ ζαχαρένιο στόμα στέκει καί μοῦ μιλεῖ.

Ἐπληγώθη λοιπόν τό σῶμα μ’ ἀπ’ τά πάθη,
δέν εὑρίσκεται ἰατρός τήν ἀρωστιάμ’ νά μάθῃ;
γιά σένα ἄχ! μικρό μου χάνω τό λογικόν μου,
Ἐλένκου καί Κατίνκου πέςτη τό Μαριγώ,
ν’ ἄβγῃ στό παραθύρι, δυό λόγια νά τό ’πῶ.
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Δέν μέ λυπεῖσαι παντελῶς ὡς πότε μέ παιδεύεις;
ἐγώ ἀποθνήσκω δι’ ἐσέ καί σύ δέν τό πιστεύεις;
ἔχω μεγάλην λύπην, τό ἄχ! ποτέ δέν λείπει,
ἀπ’ τό πικρό μου χείλι ὥρα οὐδέ στιγμή (δίς)
ἐλύληθεν ἡ ὥρα, ἐπέστη ὁ καιρός,
ὁ κεκρυμμένος ἔρως γίνεται φανερός.

*
σ.127 | Ἦχος ~2 χοτζαζκιάρ _Ὦ κόρη γλυκυτάτη, ὡραία περιστερά,

ὦ κόρη γλυκυτάτη, ὡραία περιστερά,
πού εἶσαι σφαλισμένη τόσον λυπητερά,
πού εἶσαι σφαλισμένη τόσον λυπητερά.

Βέβαια σφαλισμένη μέσα εἰς τό κλουβί,
μέ σίδερα τριγύρω ὡσάν μικρό πουλί.

Ποθῶ κ’ ἐπιθυμοῦσα ὡραία περιστερά,
τά σίδερα νά σπάσουν νά βγῇς ἀπ’ τήν σκλαυγιά.

σ.128 | Ποθῶ κ’ ἐπιθυμοῦσα πολί μου τρυφερό,
μά τί ’μπορῶ νά κάμω παρά μέ τόν καιρό.

Λοιπόν παρακαλῶ σε λάβε ὑπομονή,
ὥστε νά ἔλθῃ ἡ ὥρα καί ’κείνη ἡ στιγμή.

Θάνατον μή φοβεῖσαι, γονεῖς μή λυπυθῇς,
χαρούμενη νά εἶσαι κ’ ἐμένα νά ποθῇς.

*
Ἦχος6# )         .... ἀτζέμ, ἀρχαῖον. f

 Ἄν ἀκόμη ἀμφιβάλλῃς πλειά τελείως θά χαθῶ,
σ.129 ἐπειδή δέν διακρίνεις πόσον ἄσπλα | χνα μ’ ἀφίνεις

ἄ νά θανατωθῶ, ἄ νά θανατωθῶ (στίς σσ.129-130, τό τί, ρί, ρόμ)
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σ.130 | Τυραννοῦμαι τόσους χρόνους, κλίσεώς σου στήν φωτιά,
κι’ ὅλου σύ μέ θανατώνεις, κι’ οὔτε κἄν μέ ἀξιώνεις
     μιά ἐρωτική ματιά.

Λύπησιν ἀντί νά λάβῃς πού κοντεύω νά χαθῶ,
πάσχεις νά μέ ἀφανίσῃς, μή θαρεῖς πλήν νά νικήσῃς,
    τήν καρδιά μ’ νά ἀφεθῶ.

Δέν σπλαχνίζεσαι τελείως, τήν ἀθλίαν μου καρδιάν,
σ.131 | οὔτε δίδεις κἄν ἐλπίδα τέτοιαν ἀπονιάν δέν οἶδα,

    εἰς καμμιάν ἄλλην καρδιάν.

Ἔλεος μεταχειρίσου ’σώθηκ’ ἡ ὑπομονή;
καταντήθηκα τελείως, διά σέ νά ζῶ ἀθλίως,
    κ’ ἡ ψυχή σου δέν πονεῖ.

Τέτοια ἄκρα ἀσπλαχνία οὔτε θέλει ἀκουσθῇ,
πέτρινη καρδιά ἄν ἦτον ἔπρεπε νά λάβῃ οἶκτον,
    καί νά μέ εὐσπλαχνισθῇ.

Σ’ ὅλα αὐτά λοιπόν ἄν πταίγω, ’πέμε το παρακαλῶ,
ς’τό ἐξῆς νά σιωπήσω, καί τελείως νά σ’ ἀφήσω,
    χωρίς πλέον νά λαλῶ.

*
Ἦχος ~4      pf    νε
Τά χείλη μου παντοτεινά εἶναι φαρμακειμένα,
τά χείλη μου παντοτεινά εἶναι φαρμακειμένα,

σ.132 τά μάτχια μου | κλαμένα, στενάζω ὁλοένα.
οἱ στεναγμοί μου εἶναι τροφή μου
καί εἰς ἀνήκουστα δεινά ἔμβηκα διά σένα.

Δέν μέ λυπεῖσαι δέν πονεῖς, ὡς πότε μέ παιδεύεις,
κι’ ἀδίκως μέ φονεύεις, καί μέ κατατοξεύεις,
εἶν’ ἁμαρτία, κι’ἀσπλαχνία,
λοιπόν τό νά βεβαιωθῇς πλειά δέν συγκατανεύεις;
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Καλά τό λέγουν οἱ σοφοί, πώς ὑποψίες ἔχει
ὁ ἔρως ὅπου τρέχει, γιά τοῦτο κατατρέχει,
καί ὅσοι λατρεύουν δέν τό πιστεύουν, πώς εἶν’
κι’ ὁ ἔρωτας πιστός, καί σταθερά ἀντέχει. 

Ὁπόταν ἀγαπᾷ τινάς, ζῆ πάντα μέ δειλίαν,
καί μέ ἀμφιβολίαν, καί ἄκραν ὑποψίαν,
ὅλο διστάζει, καί δοκιμάζει

σ.133 | ἄν ἀγαπᾶτ’ ὡς ἀγαπᾷ, μέ πίστιν τήν τελείαν.

Ἐάν εἰς τάς ἀγκάλας της, διόλου ξενυκτήσῃ,
ἡμέρα ὡς φωτίσει δέν θ’ ἀδιαφορήσῃ,
θαρρεῖ δολίαν ἔχει καρδίαν, καί ὑποθέτει
βέβαια πώς θέλει τόν ἀφήνει.

Σ’ ἐμέ εἶν’ ὅμως περιτταί, τοιαῦται δυσκολίαι,
ἤ καί ἀμφιβολίαι, καθώς καί ὑποψίαι,
βεβαιωμένος, εἶμαι δομένος, στά νεύματά σου
παντότε, κι’ ἄς λείψουν ἀσπλαχνίαι.

*

Ἦχος ~4      p       f   d
Εἰς τό ρεῦμα τῆς ζωῆς μου διατί νά σ’ ἀπαντήσω,

σ.134 δι’ ἐμέ ἀφοῦ δέν εἶσαι, διατί διατί νά σέ | ἰδῶ, νά σέ ἰδῶ.

Καί μέ ἔκαμες ἀπαύστως στεναγμούς νά ἀναπνέω,
καί γελᾷς διότι κλαίγω διά σέ, καί θρηνωδῶ!

Μεταξύ ζωῆς καί χάρου, στέκεις καί μέ βασανίζεις,
ν’ ἀποθάνω μ’ ἐμποδίζεις, νά ὑπάρχω δέν ποθεῖς.

Ἄχ! κἄν στέρξε ἤ νά ζήσω, ἤ νά παύσῃ ἡ πνοή μου,
ἴσως ἴσως ς’τήν θανήν μου, πλέον μεταμεληθῇς.

Πάσχω νά σέ ἀποφύγω, προσπαθῶ νά σέ μισήσω,
καί μακράν πλέον νά ζήσω, ἀπό σέ σκληρά ψυχή.
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Νά σωθῶ προτοῦ μέ θάψει ἡ ἀνεύσπλαχνός σου γνώμη,
πλήν ἀχάριστη! ἀκόμη, ναί ἀκόμη σ’ ἀγαπῶ.

Ἀπ’ ἐμέ τό βλέμμα στρέφεις φεύγεις κρύπτεσαι μ’ ἀρνῆσαι,
ἀλλ’ ἐντός μου εἶσαι Αἰθερόπλαστος μορφή.

Πάντοτε σύ κυριεύεις, τήν ὀδύνην τήν χαρά μου,
σύ τήν τύχην μου τό πᾶν μου, καί αὐτήν μου τήν ζωήν.

σ.135 | Καί ἐνῷ κάθ’ ἐλπίς μ’ ἀφίνει, ἐγώ πάντοτε ἐλπίζω,
πρός τόν θάνατον βαδίζω, κι’ αἰωνίως προσδοκῶ.

Ἀλλ’ ἀρκεῖ σύ ὑγιαίνεις, τίποτ’ ἄλλο δέν θηρεύω,
ζῶ δια νά σέ λατρεύω ζῶ διά νά σ’ ἀγαπῶ.

Δέν ζητῶ αἱ συμφοραί μου, τήν καρδιάν σου νά ἐγγίσουν,
θέλω μόνον ὅταν σβύσουν, τῆς ζωῆς μου αἱ στιγμαί.

Ἕνα στεναγμόν θρηνώδη, εἰς χαιρετισμόν ν’ ἀφήσῃς,
καί εἰς τό μνήμα μου νά χύσῃς ἕνα δάκρυ δι’ ἐμέ.

Εἰς τόν κῆπον σου ὁπόταν, μοναχή τά ἄνθη λούῃς,
καί τοῦ ῥύακος ἀκούῃς τόν γλυκύν μουρμουρισμόν.

Φέρε φέρε εἰς τόν νοῦν σου, καί τόν πρῶτον ἐραστήν σου,
ἄχ! σκληρά ἀναλογίσου, μιάν στιγμήν τό παρελθόν.

Ὅταν τῆς νυκτός ἡ αὔρα, ψυθιρίζ’ εἰς τάς ἰτέας,
ἐνθυμοῦ τάς τελευταίας τῶν ἐρώτων μας στιγμάς.

Πλήν ἀλοίμονον τί λέγω; τί ματαίως σέ συγχίζω;
ἐνῷ πλέον τό γνωρίζω, ὅτι ἄλλον προτιμᾶς;

*
σ.136 | Ἦχος ~4      p                      fΤοῦ πολέμου ἡμέρ’ ἀνατέλλει,

κ’ ἕνας ἥρως ὡραῖος καί νέος,
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στάς ἀγκάλας τῆς φίλης του θέλει,
ἀποθῶν νά ζωσθῇ τό σπαθί.

Ἀλλ’ αὐτή ἀνησύχως τόν βλέπει
νά τόν θέλξῃ θερμῶς προσπαθεῖ,
εἶναι νύκτα ἀκόμη τοῦ λέγει,
εἶν’ ἀκόμη τό σκότος βαθύ.

(στήν συνέχεια, ἀκολουθεῖ τό τιριριρόμ, μέχρι τά μέσα τῆς σ.137)

σ.137 | Βλέπω τ’ ἄστρα ὡραία μου φίλη,
βλέπω τ’ ἄστρα πῶς τρέμουν πῶς σβύνουν,
πῶς τά δένδρα σαλεύουν καί κλίνουν,
ς’τήν ψυχράν τῆς πρωΐας πνοήν.

Ἄφες ἄφες μέ κράζ’ ἡ πατρίς μου,
μέ κινδύνου ἀγρίαν βοήν,
εὔχου μόνον ψυχή τῆς ψυχῆς μου,
εὔχου μόνον νά ἔχω ζωήν.

σ.138 | Μέ δακρύων ἁγνῶν μαργαρίτες,
ἡ πιστή ἐρωμένη τόν βλέπει,
ὁ γενναῖος ἰδού ἀμφιῤῥέπει,
ἡ νεάνις καί πάλιν θρηνεῖ.

Ὦ! νά μήν... ὦ νά μήν ἐγεννώμην,
πατρίς καί ἔρως, τί θέσις δεινή;
ἄχ! σιώπα ψυχή δίχως γνώμην,
καί μέ σφάζ’ ἡ μικρά σου φωνή.

*
Ἦχος ~4      p       f  C d
Ἀστραπή φωτιά νά πέσῃ εἰς τήν ἄπιστην καρδιά,
πού ἦλθε ’μένα νά πλανέσῃ καί μέ ἠπάτησε σκληρά,
πού ἦλθε ’μένα νά πλανέσῃ καί μέ ἠπάτησε σκληρά.
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σ.139 | Νά φωνάξῃς νά ταράξῃς ἀπό πόνον φοβερόν,
ὡσάν ψάρι νά σπαράζῃς, ὅταν ἔβγ’ ἄπ’ τόν γιαλόν.

Πάντα κλάψα πάντα λύπη, νά ’ναι ἡ μόνη σου στολή,
τό χαμόγελο νά λείπῃ ἀπ’ τά χείλη τά ψευδῆ.

Ἄν ποτέ τά μάτια κλείσῃς, ἀπ’ ὀνείρατα φρικτά,
τρομαγμένη νά ξυπνήσῃς, στά στρωσίδια τ’ ἁπαλά.

Νεκρωσίματα καί θρήνους, εἰς τόν ὕπνον σου ν’ ἀκοῦς,
νά θωρῇς ὅλο κινδύνους, Αἷμα, ξίφη, ποταμούς.

Πάντα μαυροφορεμένη μέ συρμένα τά μαλιά,
νά γυρίζῃς ξεσχισμένη εἰς τούς λόγγους στά βουνά!

Κι’ ἡσυχία νά γυρεύῃς εἰς τά δάση στ’ ἐρημιά,
ν’ ἀπαντᾷς παντοῦ καί πάντα τ’ ἀγριώτατα θεργιά.

Πλήν τί λέγω; φθάνει μόνον, χωρίς τόσα νά ζητῶ,
νά ὑποφέρῃς τέτοιον πόνον, πού γιά σέ ὑποφέρω ’γώ.

*
Ἦχος ~4       p    d

σ.140 Ἔχε ὑγείαν φίλη | μισεύω θ’ ἀπομακρυνθῶ,
μήν κλαίῃς μή θρηνῇς στά ξένα δέν θέ νά χαθῶ
καί ’γώ πιστός θέ νά σταθῶ στούς λόγους μου,
καί πάντοτε θά σεβασθῶ τούς ὅρκους μου,
ἔχε ὑγείαν φίλη μου πιστή, ἔχε ὑγείαν κόρη ποθητή.

Ἄν θάλασσα περάσω, ἄν δάση καί ψιλά βουνά,
στήν μνήμην μου θά σ’ ἔχω, νά μοῦ πραΰνης τά δεινά,
καί ’γώ πιστός θέ νά σταθῶ στούς λόγους μου

σ.141 | καί πάντοτε θά σεβασθῶ τούς ὅρκους μου,
ἔχε ὑγείαν φίλη μου πιστή, ἔχε ὑγείαν κόρη ποθητή.

Ἀνίσως μέ ξεχάσῃς, ἀνίσως καί μ’ ἀπαρνηθῇς,
ἀπό τόν κόσμον τοῦτον, καί μέ ξεγράψῃς παρ’ εὐθύς,
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κ’ ἐγώ πιστός θέ νά σταθῶ στούς λόγους μου,
καί πάντοτε θά σεβασθῶ τούς ὅρκους μου
     κ.τ.λ.

*
Ἦχος ~4      pΝέα ἐν μορφῇ κυρία σέ ὁρκίζω νά σταθῇς,
ἕνα ὄνειρον ν’ ἀκούσῃς ἴσως καί μέ σπλαχνισθῇς,
ἕνα ὄνειρον ν’ ἀκούσῃς ἴσως καί μέ σπλαχνισθῇς,

σ.142 χθές κοιμώ | μενος τήν νύκτα εἰς τήν κλίνην δυστυχής.

Μία σκιά μ’ ἐφανερώθη, ἔμπροσθέν μου παρ’ εὐθύς,
χθές κοιμώμενος τήν νύκτα, κ.τ.λ.

Μιά σκιά χαριτωμένη ἐνδυμένη λυπηρά,
φόρεμα μέ μαῦρον χρῶμα καί μ’ ἐφάνης σύ κυρά.
   Χθές κοιμώμενος τήν νύκτα, κ.τ.λ.

Τότ’ ἐστράφην καί τήν εἴδα, καί μ’ ἐφάν’ ὅτ’ ἤσουν σύ,
μέ ψιλήν φωνήν μοί λέγει θά συζήσωμεν μαζί.
   Χθές κοιμώμενος τήν νύκτα, κ.τ.λ.

Τοῦτο τ’ ὄνειρον Κυρία ἑξαρτᾶται ἀπό σέ,
νά τό κάμῃς ν’ ἀληθεύσῃ, ἴσως καί μέ σπλαχνισθεῖ.
   Χθές κοιμώμενος τήν νύκτα, κ.τ.λ.

*
Ἦχος ~4       p    d
Ἄχ! οὐρανέ μου, ἄχ! ὦ Θεέ μου,

σ.143 | κεραίνωσόν με ἀνιλεῶς,
δέν βλέπεις ποία σκληρά καρδία 
μέ βασανίζεις διηνεκῶς. (εἰς τό τέλος ἑκάστου στίχου)

Δέν μέ λυπῆσαι, θέλεις ματαίως νά ἀπολεσθῶ,
θέλεις ματαίως, θέλεις ἀδίκως, θέλεις ἀδίκως
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ν’ ἀπολεσθῶ.

Δέν ἐπιβλέπεις ἄχ! πῶς ἀντέχεις,
δέν μέ λυπῆσαι μέ τυραννῇς,
μή μέ παιδεύεις ἄχ! φόνευσόν με,
τίποτε ἄλλο μή μοῦ ζητῇς.

Οἱ στεναγμοί μου τά δάκρυά μου,
φεῦ! μέ βρυχθήζουν ὁρμητικῶς,

σ.144 | κἄν ἡ σκληρότης μιᾶς παρθένου,
μέ κατατίκει ὁλοτελῶς.

*
Ἦχος ~4      pΜόλις ἡ φυλαν λαριριριριριλα 
 μόλις ἡ φύσις ἔδειξε μακράν φιλοτιμίαν 
μακράν φιλοτιμίαν εἰς ἕνα σωλανλαριριριριριλα εἰς ἕνα σῶμα
ὁλικόν αὐτήν τήν εὐμορφίαν αὐτήν τήν εὐμορφίαν.

Ἀναμφιβόλως ἄλλοτε, νά δείξῃ ἄν θελήσῃ,
παρόμοιον ὡσάν αὐτό, πρέπει ν’ ἀδυνατήσῃ.

σ.145 | Ῥίζα τῆς ὡραιότητος ὄντως ἐφάνης φῶς μου,
ἥλιος ἄλλος φωταυγής εἰς ταῖς λοιπαῖς τοῦ κόσμου.

Εἶναι τῷ ὄντι κορωνίς πασῶν ὡραιοτήτων,
ἀρχέτυπον τῆς καλλονῆς, καί τῶν λοιπῶν χαρίτων.

Γλῶσσα καμμιά δέν ἠμπορεῖ, σωστά νά παραστήσῃ,
τάς μερικάς σου καλλονάς, καί ἄς ὑποχωρήσῃ.

Ἤτοι τό πνεῦμα τό πολύ, ξανθά μαλλιά καί νοῦρι,
ματιῶν τήν ὡραιότητα, κι’ ὅλα χωρίς κουσοῦρι.

Τό λέγειν τό γλυκύτατον, πού ἕλκει ὡς μαγνήτης,
τήν ἀκοήν μου καί καρδιάν, ὡς ἄλλος τις κομήτης.
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Ζηλοτυπίαν προξενεῖ, σ’ ὅλαις σχεδόν ταῖς νέαις,
ὅσαις φαντάζοντ’ ὁπωσοῦν ὅτι εἶναι ὡραίαις.

Ἀφίνω πλέον τά λοιπά, γιατ’ ἡ ἐνθύμησις των,
μέ θανατώνει τήν ζωήν, ὡς καί ἡ στέρησίς των.

Μόνον αὐτό παρακαλῶ, ἀκροστιχίς ὡραία,
ἡ κλίσις μου εἰ δυνατόν, νά γείνῃ ἀμοιβαία.

*
σ.146 | Ἦχος ~4      p                      fΔέν θέλω ἠμπορέσω παντελῶς,

νά περιγράψω φῶς μου ἐντελῶς,
κάλλος σου τό ἐκλεκτόν τό ὁποῖον
θέλει μ’ ἔχῃ δοῦλον θεληματικόν
πάθος φεῦ ἐρωτικόν, πάθος φεῦ ἐρωτικόν.

Τά γαλανά σου μάτια καί γλυκά,
μέ βλέμματα τῷ ὄντι θελκτικά,
τά ξανθά σου τά μαλιά καί τό πρόσωπον,
φλογίζει τήν ἀθλίαν μου καρδιά.
φεῦ! ἐρωτική φωτιά! φεῦ! ἐρωτική φωτιά.

Ἡ δέ λεπτή σου μέση καί στολή,
καί ἡ τῆς ὁμιλίας συστολή,
μέ προξένησαν πληγήν ὥστε μόλις ἀναπνέω,

σ.147 | ὁ ταλαίπωρος σ’τήν γῆν,
ποῦ νά ’βρῶ καταφυγήν; ποῦ νά ’βρῶ καταφυγήν;

Λοιπόν παρακαλῶ σε ταπεινῶς,
μή μέ βασανίζεις ἀπηνῶς,
ἀλλά νά μέ λυπηθῇς ὅτι σέ θερμολατρεύω,
φθάνει νά μ’ ἐνθυμηθῇς, δια νά δυσωπηθῇς,
       δια νά δυσωπηθῇς.
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Εἰ δέ καί πάλιν μένῃς ἀκλινής,
εἰς τό πνεῦμα σου ὡς ἄλλη Ἐριννύς,
καί σκοπεύεις προφανῶς διά νά μέ
περιπαίζῃς ὅτι εἶμαι ὀρφανός,
     νά σέ κρίν’ ὁ οὐρανός.

*
Ἦχος ~4      pΜαύρη ’ναι νύκτα σταϊ βουνά,
στούς βράχους πεύτει χιόνι,

σ.148 στά ἔρημα καί | σκοτεινά,
σταῖς ράχαις πέτραις τά στενά
σταῖς ράχαις πέτραις τά στενά
ὁ κλέπτης ξεσπαθώνει ξεσπαθώνει
ὁ κλέπτης ξεσπαθώνει ξεσπαθώνει

  (ἀκολουθοῦν 3 στίχοι ταριρόμ)
  καί ἡ συνέχεια, σ.148

Στό δεξί χέρι τό γυμνό βαστᾶ ἀστροπελέκι,
παλάτι ἔχει τό βουνό καί σκέπασμα τόν οὐρανό,
κ’ ἐλπίδα στό τουφέκι στό τουφέκι (δίς).

Φεύγουν οἱ τύραννοι χλωμοί, τό μαῦρο του μαχαίρι,
σ.149 | μ’ ἰδρῶτα βρέχει τό ψωμί, ξεύρει νά ζήσῃ μέ τιμή,

    καί ν’ ἀποθάνῃ ξεύρει.

Τόν κόσμ’ ὁ δόλος διοικεῖ κι’ ἄδικ’ εἱμαρμένη,
τά πλούτη ἔχουν οἱ κακοί, κ’ ἐδῶ στούς βράχους κατοικεῖ,
    ἡ ἀρετή κρυμμένη.

Μεγάλοι ἔμποροι πωλοῦν τά ἔθνη ’σάν κοπάδια,
τήν γῆν προδίδουν καί γελοῦν, ἐδῶ ὅμως ἄρματα λαλοῦν,
    σ’τ’ ἀπάτητα λαγκάδια.
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Πήγαινε φίλα τήν ποδιά, πού δοῦλοι προσκυνοῦνε,
ἐδῶ στά πράσινα κλαδιά μόν’ τό σπαθί τους τά παιδιά
    καί τόν σταυρόν φιλοῦνε.

Μητέρα κλαῖς ἀναχωρῶ, νά μ’ εὐχηθῇς γυρεύω,
ἕνα παιδί σέ ὑστερῶ, ὅμως νά ζήσω δεν’μπορῶ,
    ἄν ζῶ για νά δουλεύω.

Μή κλαῖτε μάτια γαλανά, φωστῆρες πού ἀρέσω,
τό δάκρυό σας μέ πλανᾷ, ἐλεύθερος ζῶ στά βουνά,
    κι’ ἐλεύθερος θά πέσω.

Βαργιά βαργιά βοΐζ’ ἡ γῆ, ἕνα τουφέκι πέφτει,
σ.150 | παντοῦ τρομάρα καί σφαγή, ἐδῶ φυγή κι’ ἐκεῖ πληγή,

    ἐσκότωσαν τόν κλέφτην.

Σύντροφοι ἄσκεποι πεζοί, τόν φέρνουν λυπημένοι,
καί τραγωδοῦν ὅλοι μαζή, ἐλεύθερος ὁ κλέπτης ζῇ,
    κ’ ἐλεύθερος πεθαίνει.

*
Ἦχος ~4       p    d
Τά ζῶα μου ἀργά μέ περνοῦσαν τά βουνά,
ταῖς λιάκουραις καί τούς δρυμούς, κι’αὐτούς τούς στενωπούς,
κ’ ἐξαίφνης παρευθύς βλέπω ληστήν μέ τό σπαθί,
στεκόμενον εἰς τά νερά ἐκεῖ στά δροσερά,
οἴμοι τί ἔχω νά γενῶ, φοβοῦμαι μήπως καί χαθῶ,

σ.151     ἐδῶ στόν Πα | ρνασσό.

Ἀλλά τό σοβαρόν ἀγέροχον καί τρομερόν,
ὕφος ἀνδρός καί τό κορμί, μ’ ἔσφαξε τήν ψυχή,
κι’ ἐκεῖ ἀπ’ τά κλαδιά, ἐβγῆκαν ἕξ ἑπτά παιδιά,
μ’ ἐνδύματα πολλά λερά, καί μέ σπαθιά γυμνά,
φρίκη ς’ ἐμέ τόν δυστυχῆ ὅστις εὑρέθηκα ἐκεῖ
    εἰς τήν αὐτήν στιγμήν.
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Κ’ εὐθύς μέ τόν ληστήν ὁρμοῦν ς’ ἐμέ ὡς ἀετοί,
τά χέργιά μου εἰς τά κλαδιά, ἔδεσαν ἀπηνά,
πλήν σάν παρακαλῆς ποσῶς δέν πείθετ’ ὁ ληστής,
ὡς τύραννος προστάζ’ εὐθύς δια νά ἐκδυθῇς,
οἴμοι τί ἔχω νά γενῶ, φοβοῦμαι μήπως καί χαθῶ,
    ἐδῶ ς’τόν Παρνασσό.

Μοῦ βάζει καί φρουράν, ἕναν ἀχρεῖον μαχαιράν,
καί μοῦ ζητεῖ δι’ ἐξαγορά πέντε πουγγιά φλωργιά,
φρίκη ς’ ἐμέ τόν δυστυχῆ ὅστις εὑρέθηκα ἐκεῖ
    εἰς τήν αὐτήν στιγμήν.

*
Ἦχος ~4      pσ.152 | Τά τραγούδια μου τά ’λεγες ὅλα,
τοῦτο μόνον δέν θέλεις τό εἰπῇς,
τά τραγούδιά μου τά ’λεγες ὅλα,
τοῦτο μόνον δέν θέλεις τό πῇς,
τοῦτο μόνον δέν θέλεις τά ’κούσῃς,
ἄχ! τήν πλάκα τοῦ τάφου κρατεῖς,
τοῦτο μόνον δέν θέλεις τά ’κούσῃς,
ἄχ! τήν πλάκα τοῦ τάφου κρατεῖς.

(στήν συνέχεια, μέχρι τό τέλος τῆς σ.152, ἔχει τό ταριρόμ)

σ.153 | Ὦ παρθένε! ἄν ἠμπόρειαν αἱ κλάψαις
πεθαμένου νά δώσουν ζωή,
τόσαις ἔκαμα κλάψαις γιά σένα,
πού θέλ’ ἔχεις τήν πρώτην πνοή.

Συμφορά! σ’ ἐνθυμοῦμ’ ἐκαθόσουν,
στό πλευρό μου μέ πρόσωπ’ ὠχρό,
τ’ ἔχεις; σοῦ ῎πα, καί σύ μ’ ἀπεκρίθης,
θ’ ἀποθάνω φαρμάκι θά πιῶ!
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Μέ σκληρότατο χέρι τό πῆρες,
ὡραία κόρη! κι’ αὐτό τό κορμί,
ὅπου τό ’πρεπε φόρεμα γάμου,
πικροσάββανο τώρα φορεῖ.

Τό κορμί σ’ ἐκεῖ μέσα στόν τάφο,
τό στολίζει σεμνή παρθενιά!
Τοῦ κακοῦ σ’ ἀδικοῦσεν ὁ κόσμος,
καί σοῦ φώναζε λόγια κακά.

Τέτοια λόγια ἄν ἠμπόριαις ν’ ἀκούσῃς,
ὄχ! τό στόμα σου τί ῎θελε βγῇ;
Τό φαρμάκι πού πῆρα κ’ οἱ πόνοι,
δέν ἐστάθηκαν τόσον σκληροί.

σ.154 | Κόσμε ψεύτη! Ταῖς κόραις ταῖς μαύραις,
κατατρέχεις ὅσο εἶν’ ζωνταναῖς,
σκληρέ κόσμε! καί δέν ταῖς λυπᾶσαι,
   τήν τιμήν, ὅταν εἶναι νεκραῖς.

Σιώπα, σιώπα! θυμήσου πῶς ἔχεις,
θυγατέρα, γυναῖκ’ ἀδελφή,
σιώπα! ἡ μαύρη κοιμᾶται στό μνῆμα,
καί κοιμᾶται παρθένος σεμνή.

Θά ξυπνήσῃ τήν ὕστερη ‘μέρα,
εἰς τόν κόσμον ἐμπρός θά κριθῇ,
καί τόν πλάστην, κινῶντας μέ σέβας,
τά λευκά της τά χέργια θά πῇ.

Κύττα μέσα στά σπλάχνα μου μέσα,
πού τό κρίμα τούς κλαῖνε καί πές,
πές τοῦ κόσμου πού φώναξε τόσα,
ἐδῶ μέσ’ ἄν ἦν’ ἄλλαις πληγαῖς!

Τέτοια ’μπρός εἰς τόν Πλάστην κινῶντας,
τά λευκά της τά χέργια, θά πῇ,
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σιώπα κόσμε! κοιμᾶται στό μνῆμα,
καί κοιμᾶται παρθένος σεμνή.

*
σ.155 | Ἦχος ~4      pf Σουζινάκ.

Ἄχ! ἐνθυμήσου ταῖς χαραβγούλαις,
ὅταν μονάχοι εἰς κῆπον κρίνα μέ
μιάν τῆς πούλιας γλυκιάν ἀκτίνα,
πῶς ἀγρυπνούσαμε μαζή τά δυό (εἰς ἕκαστον στίχον λέγεται τοῦτο)

Ἄν τά δάκρυα δέν βλέπῃς,
στεναγμούς δέν ἀγροικᾶς,
στῆθος καταπληγωμένο,
δέν λυπῆσαι νά κτυπᾷς.

Ζωή ἀγγέλου δέν εἶναι τάχα,
ὅταν νεράϊδος ἀνθοῦσ’ ἀγκάλη,
εἰς παλμόν ἕνα δυό στήθη βάλῃ
καί τρέχουν δάκρυα σιωπηλά.

σ.156 | Ἐγώ τήν ηὗρα ἦταν ἀπάτη,
φεῦ! τά τοῦ κόσμου πῶς εἶναι πλάνη,
στιγμή μαγείας γλυκιᾶς μ’ ἐφάνη,
πού κλέπτ’ ὁ χρόνος εἰς τήν ζωήν.

Μ’ ὅ,τι σοῦ μάγευμα μ’ ἔδωσες τότε,
λύσε μου τώρα δός τήν καρδιά μου,
ὦ! βλέπω πταῖσμα τόν ἔρωτά μου,
εἰς σκληράς μοίρας βαθεῖαν βουλήν.

Τί εἶναι ἔρως παλμός μέ τό εἶπε,
πού μιά τόν δίδει γλυκεῖ ’μέθη,
ἄχ! ἡ καρδιά μου πῶς ἐδεσμεύθη,
καί σβύν’ εἰς θρήνους κάθε παλμός.
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Ἤμην εἰς πλάνην πώς μ’ ἀγαποῦσες,
πλήν σ’ ἀγαποῦσα καί ἠπατήθην,
ἄς εἴπω ὕπνον πῶς ἐκοιμήθην,
γλυκῶν ὀνείρων ἀπατηλῶν.

*
Ἦχος ~4           f C

σ.157 | Σήμερον μάτια μου εἶν’ διά | μένα
ἴσως γιά μένα μέρα πικρά,
φεύγω, πηγαίνω καί σένα ἀφίνω,
δάκρυα χύνω φῶς μου πικρά,
μήν λησμονήσῃς στόν θιό ν’ ἀφήσῃς
στόν θιό ν’ ἀφήσῃς μιά προσευχή.

Θερμῶς νά δέεσαι γιά νά γυρίσω,
καί νά φιλήσω τά χείλη σου,
κι’ ἄν δέν γυρίσω ἴσως ἀφήσω,
εἰς μαύρην πλάκαν τό σῶμα μου,
χύσε δυό δάκρυα γιά τόν πιστόν σου,
καί ποθητόν σου τόν ἐραστή.

Μή λησμονήσῃς τόν ἔρωτά μας,
τά βάσανά μας τριῶν ἐτῶν,

σ.158 | ὅτε ὡρκίσθημεν νά συζευχθῶμεν,
νά ἑνωθῶμεν εἰς μιάν ψυχήν,
τήν χρυσῆν κόμην σου θέλω τήν πάρει,
θέλω τήν βάλλει ς’τό στῆθος μου.

Καί γλυκό φίλημα θέλω τῆς δίδει,
ὅταν στήν κλίνην θά κοιμηθῶ,
μή ποτέ βάλλεις ἄλλο στεφάνι,
μήν ἀποθάνῃ ὁ ὅρκος μας,
καί στά οὐράνια θ’ ἀνταμωθῶμεν,
θά ἐνωθῶμεν καί ’κεῖ ἐρασταί.
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Χρυσό στεφάνι χρυσῆ κορδέλα,
περιπλεγμένη σ’τήν κεφαλήν,
καί τό στεφάνι ὅταν τό βάλλεις
θά σαϊτεύῃς κάθε ψυχήν.

*
Ἦχος ~4       p    d
Χάρε, χάρε, ἐλθέ νά μέ πάρῃς,
θέλω, θέλω τήν γῆν ν’ ἀφήσω,
ὄχι πλέον δέν θέλω νά ζήσω

σ.159  | ἄς χαθῶ καί ’γώ ἄς χαθῶ,
ὄχι, πλέον δέν θέλω νά ζήσω,
ἄς χαθῶ καί ’γώ ἄς χαθῶ.

Χάρε, χάρε, πῶς θέλεις νά ζήσω,
εἰς τόν κόσμον αὐτόν μοναχός;
ὅπου χάρε τό μάτι γυρίσω,
δέν τήν βλέπω ἐκείνην ποσῶς.

Ἔλα, ἔλα, τό μάτι μου κλεῖσε,
νά μήν βλέπω ποσῶς τήν Σελήνην,
ἥτις μ’ εἶδε πολλάκις μ’ ἐκείνην,
εἰς τά δάση καί εἰς ἐριμιαῖς.

Πέμε, πέμε, νά ζήσω ἐγώ,
πέμε, πέμε νά ζήσω ἐγώ,
χωρίς πλέον νά ᾖναι ἐκείνη,
πέμε, πέμε, ἐάν ἠμπορῶ.

Ἦτο μόνη ἐκείν’ ἡ ἐλπίς μου,
ἦτο μόνη ἐκείνη τό φῶς μου,

σ.160 | πάγει ἐχάθ’ ἀπ’ ἐμπρός μου,
τώρα εἶναι... εἰς τούς οὐρανούς!

Πότε, πότε, τό μάτι θά κλείσω
καί νά ‘πάγω ἐκεῖ νά τήν βρῶ;
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θέλω, θέλω, τήν γῆν νά ἀφήσω,
ὥστε πάντα μαζή της νά ζῶ!

*
Ἦχος ~4      p                            lΡοδοδάκτυλος αὐγή μου ἔβγα φώτισε τήν γῆν,
δρόσισε τά χορταράκια καί τήν μαύρην μου ψυχήν,
τάμπαλ τούμπαλ λαϊλά λα λα καί τήν μαύρην μου ψυχήν.

Πρόβαλε! σέ καρτεροῦνε τά ἀρνάκια τά πτηνά,
σέ προσμέν’ ἡ Ἀμαλία εἰς τά ἔρημα βουνά!

σ.161 | Νά διαβῶ εἰς τούς λειμώνας καί μέ ῥόδα νά στεφθῶ,
τήν ἀγάπην μου νά εὕρω καί νά τήν γλυκασπασθῶ.

Φύγετε ὠχραί φροντίδες, σύρτε πάθη τρομερά,
ν’ ἀγαπῶ καί ν’ ἀγαπῶμαι, εἶν’ ἡ μόνη μου χαρά.

Εἰς βουνόν ἐγώ κι’ ὁ ἔρως κ’ ἡ ἀγάπη μου μαζή,
κι’ ὁ θεός καιρός ὁ γέρος ἀνεβαίναμε πεζοί.

Ἡ ἀγάπη μ’ ἀποστοῦσε, εἰς τόν δρόμον τόν σκληρόν,
καί ὁ ἔρωτας περνοῦσε βιαστικά μέ τόν καιρόν.

Στάσου λέγω ἔρωτά μου! καί μή τρέχετ’ ἐμπροστά,
ἡ καλή συντρόφισσά μου ἡ ἀγάπη δέν βαστᾷ.

Τότε βλέπω καί τανύζουν καί οἱ δυό τους τά πτερά,
καί τ’ ἁπλώνουν καί ἀρχίζουν καί πετοῦν πετοῦν γερά.

Φίλοι, λέγω, πού πετᾶτε; τόση βία διά τί;
ἡ ἀγάπη μου κυττᾶται, ὥραν ὥρ’ ἀδυνατεῖ.

Τότ’ ὁ ἔρωτας γυρίζει, καί λέγει τό παρόν,
πῶς ἀρχῆθεν συνηθίζει νά πετᾷ μέ τόν καιρόν.
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*
σ.162 | Ἦχος 1`!       [                      gf

Τί μεγάλη δυστυχία δέν εἶναι ἐλπίς καμμία,
ἦλθε πλέον τώρα ἡ φρικτή ἡ ὥρα πού θά χωρισθῶμεν,
τί κακόν πουλί μου τί κακόν
τί κακόν πουλί μου τί κακόν.

Ἦλθ’ ἡ ὥρα πού θά φύγω, δέν μπορῶ νά ἀποφύγω,
ἄνεμοι φυσοῦνε καί μ’ εἰδοποιοῦνε, πρέπει νά κινήσω,
  ξεψυχῶ πουλί μου ξεψυχῶ.

Τό καράβ’ ἑτοιμασμένο, ἔμπροσθέν μου ἀραγμένο,
ἄλλον δέν προσμένει, διά νά πηγαίνῃ, παρά μόν’
ἐμένα νά’βγ’ ἀπ’ τόν λιμένα, τί κακόν ὅταν τό θυμηθῶ;

σ.163 | Πῶς ἀφοῦ θ’ ἀναχωρήσω, ὁ καϋμένος πῶς θά ζήσω!
μακρυά ἀπό ἐσένα ἡ ζωή εἰς ἐμένα, εἶναι τυραννία,
  τί κακόν ὅταν τό θυμηθῶ;

Ἦλθ’ ἡ ὥρα νά κινήσω, κ’ εἰς τήν βάρκα νά πατήσω,
τ’ ἄρμενα φουσκώνουν, σιδηροσηκώνουν, ἔχουν φῶς
  μ’ ὑγείαν... τί κακό πουλί μου τί κακό.

Ἄλλη μιά νά σέ φιλήσω εἰς τήν βάρκα πρίν πατήσω,
μή λυπᾶσαι φῶς μου! μή θρηνεῖς ἐμπρός μου!
ἀλλά δός με χέρι, ξεψυχῶ πουλί μου ξεψυχῶ.

Παληκάργια! σταματᾶτε, τά κουπιά σας μή τραβᾶτε,
νά γυρίσω πίσω ν’ ἀποχαιρετίσω, νά πού μέ φωνάζουν,
  στό καλό πουλί μου στό καλό.

*
Εἰς τό δρᾶμα τοῦ Ἐρνάνου, Ἦχος ~4       p    d
Βαρύ φορτίον εἶναι ὁ ἔρως,
δέν ὑποφέρω νά τόν κρατῶ,
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σ.164 ὅλ’ αἱ δυνά | μεις μου ἐκοπῆκαν,
καί κινδυνεύω γιά νά χαθῶ,
ὅλ’ αἱ δυνάμεις μου ἐκοπῆκαν,
καί κινδυνεύω γιά νά χαθῶ.

Θ’ ἀναχωρήσῃς κι’ αὐτό μέ σφάζει,
μέ κυριεύουν συλλογισμοί,
πλήν σέ ὁρκίζω ς’τόν ἔρωτά μας,
ς’ ἐμένα νά’σαι πάντα πιστός.

Κ’ ἐγώ πιστή σου θά ᾖμαι πάντα,
ὡς τόν ἀστέρα τόν φαεινόν,
ἄν μεταβάλῃς ποτέ τήν γνώμην,
ἄς σέ παιδεύει ὁ οὐρανός.

*

Ἦχος ~4      p       f   d
Μήν εἶδες τή ξανθούλα τήν εἴδα χθές ἀργά,

σ.165 πού ἐμβῆ | κε στή βαρκούλα καί πάει στή ξενιτιά,
πού ἐμβῆκε στή βαρκούλα καί πάει στή ξενιτιά.

Ἐφούσκωνε τ’ ἀέρι λευκότατα πανιά,
ὡσάν τό περιστέρι π’ ἁπλώνει τά πτερά.

Ἐστέκονταν οἱ φίλοι, μέ λύπη μέ χαρά,
κι’ αὐτή μέ τό μαντήλι τούς ἀποχαιρετᾷ.

Καί τόν χαιρετισμόν της ἐστάθηκα νά ἰδῶ,
ὥστ’ ἡ πολλή μακρότης μοῦ τό ’κρυψε κι’ αὐτό.

Σέ λίγο σέ λιγάκι δέν ἤξευρα νά πῶ,
ἄν ἔβλεπα πανάκι ἤ τοῦ πελάγ’ ἀφρό.

Κι’ ἀφοῦ πανί μαντήλι ἐχάθη στό νερό,
ἐδάκρυσαν οἱ φίλοι ἐδάκρυσα κ’ ἐγώ.
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Δέν κλαίω τή βαρκούλα δέν κλαίω τά πανιά,
μόν’ κλαίω τή ξανθούλα πού πάει στή ξενιτιά.

*
σ.166 | Ἦχος ~4      p              kΜιά βοσκοπούλα τ’ ἀρνί της χάνει,

τ’ ἀρνί της χάνει στήν ἐρημιά,
μιά βοσκοπούλα τ’ ἀρνί της χάνει,
τ’ ἀρνί της χάνει στήν ἐρημιά,
κι’ ἀπελπισμένη στά ὄρη τρέχει
καί τό φωνάζει μ’ ἀπελπισιά,
κι’ ἀπελπισμένη στά ὄρη τρέχει
καί τό φωνάζει μ’ ἀπελπισιά.

Ἀρνί μου ποῦ εἶσαι δέν μέ λυπᾶσαι,
δέν μέ λυπᾶσαι δέν μέ πονεῖς;
ἔχασα, πάει θεέ τ’ ἀρνί μου
δέν μέ λυπᾶται δέν μέ πονεῖ.

σ.167 | Καί στά λαγκάδια ἡ κόρη τρέχει,
μέ ξεπλεγμένα χρυσᾶ μαλιά,
καί δακρυσμένη στάς χεῖρας ἔχει,
ἀνυψωμένην τήν Παναγιά.

Ὦ Παναγιά μου! γλυκιά παρθένε,
φανέρωσέ μοι ποῦ εἶναι τ’ ἀρνί,
θά σέ χαρίσω ἄνθη πλεγμένα,
καί δυό λαμπάδες ταχύ ταχύ.

Ὦ Παναγιά μου! κάμε τό θαῦμα,
φανέρωσέ μοι πού εἶναι τ’ ἀρνί,
θά σέ δωρήσω ὅλο ἀσήμι,
εἰς τήν εἰκόνα σου τήν σεπτή.

Καί ξημερώνει ὁ Θεός τήν ‘μέρα,
κ’ ἡ βοσκοπούλα χά! χά! γελᾶ,
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τ’ ἀρνί της ἔχει στήν ἀγκαλιά της,
σάν περιστέρι καί τό φιλᾷ.

*
Ἦχος ~11& Πουσελίκι

Λυπήσου κόρη τά βάσανά μου,
σ.168 | σκληρά μή τόσον μέ ἀπονεῖς,

λυπήσου κόρη τά βάσανά μου,
σκληρά μή τόσον μέ ἀπονεῖς,
σάν τήν καρδιά μου δέν θ’ αὕρῃς ἄλλον,
ἄλλον ὅμοιον νά τυραννῇς
σάν τήν καρδιά μου δέν θ’ αὕρῃς ἄλλον,
ἄλλον ὅμοιον νά τυραννῇς.

Ἄν ἦσ’ ὡραία τί χρησιμεύεις,
καί μέ παιδεύεις τόν δυστυχῆ;
ἀκαταπαύστως μέ βασανίζεις,
καί μέ παιδεύεις κόρη σκληρή.

Αὐτό τό δένδρον πού κολακεύω,
καί τό λατρεύω τόσον καιρόν,
θά ἔλθῃ ὥρα νά δοκιμάσω,
νά δοκιμάσω ἐγώ τόν καρπόν.

*
σ.169  Ἦχος λέγετος 3@           ]Σ’ αὐτήν τή γειτονίτσα σ’ αὐτήν τή γειτονίτσα,

σ’ αὐτήν τή γειτονίτσα μιά νέα π’ ἀγαπῶ.

Ξανθή, γαλανομάτα κι’ ὡς δεκαοκτώ χρονό,

Μηδέ στήν πόρτα βγαίνει μηδέ τόν ἡλιακό,

Μηδέ στό παραθύρι, δυό λόγια νά τῆς ’πῶ,
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Μά ’γώ θά τήν φυλάξω σάν πάει στήν ἐκκλησιά,

Νά τῆς ὁμολογήσω πῶς τήν ποθῶ πιστά,

Μάνα μου ὅταν πέσω, πλέον δέν σηκωθῶ,

σ’ αὐτήν τή γειτονίτσα φέρε με νά ταφῶ,

πού εὔμορφα κορίτσια γιά νά μέ κλαύσουνε,
καί νέα παληκάργια για νά μέ θάψουνε,

σ.170 | νάλθη καί τό πουλί μου, νά ἰδῇ νά λυπηθῇ,
κ’ εἰς τό προσκέφαλόν μου ν’ ἀναμαλιαρισθῇ.

*
Ἦχος 3@           ] Σεγγιάχ. f
Ἄν ἡ σπάθη μου δέν κόπτει,
ἡ αἰχμή της δέν τρυπᾷ,
ἄν ἡ σπάθη μου δέν κόπτει,
ἡ αἰχμή της δέν τρυπᾷ,
ἡ καρδιά μ’ δέν λησμονάει
πῶς ἐπλάσθ’ Ἑλληνική,
ἡ καρδιά μ’ δέν λησμονάει
πῶς ἐπλάσθ’ Ἑλληνική,
λάϊ τόμ λάϊ τόμ τιρριτιτόμ
λάϊ τάτιριρριταϊτόμ
λάϊ τάτιριρριταϊτόμ.

Εἶμαι Ἕλλην κι ὄχι σλάβος,
ξεύρω τήν καταγωγήν,

σ.171 | κ’ ἑλληνική ψυχή μου,
ἐλευθέρα πάντα ζῇ.

Τοῦ πανσλαβισμοῦ ἡ ψώρα,
Μακεδόνα δέν μολύνει,
κι’ οὔτε τόν ἀπομακρύει,
ἀπό τόν Ἑλληνισμόν.
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Θά ’λθῃ θά ’λθῃ μιά ἡμέρα
πού θά ξεσχισθοῦν συνθῆκαι,
κι’ ὅποιος φυλακή ἐμβῆκε,
πάντ’ ἐλεύθερος θά ζῇ.

*
Ἦχος 6# k
Ἀναχωρεῖς κι’ αὐτοῦ πού πᾶς ἐλπίζω,
ν’ ἀνταμωθῇς μέ κείνην π’ ἀγαπῶ,
κιάν τήν ἰδῇς φρικτά σέ ἐξορκίζω,
νά τῆς εἰπῇς αὐτά πού θά σέ πῶ.

σ.172  | Τράϊ λάϊ λά ρρί λάϊ λάϊ ρί ρρί
λάϊ λάϊ ριρριριρριρρόμ,
τράϊ λάϊ λά ρρί λάϊ λάϊ ρί ρρί
λάϊ λάϊ ριρριτιρριρριρριρριριριρόμ.

Νά τῆς εἰπῇς τό ὅτι τήν λατρεύω,
τούς ὅρκους της νά μήν ἀλησμονῇ,
πῶς μ’ ἀγαπᾷ πιστά κι’ αὐτή πιστεύω,
πῶς μέ λυπῆται καί μέ συμπονεῖ.

Νά τῆς εἰπῇς ὡς πότε πλειά στά ξένα,
τί μ’ ἄφησε κορμί χωρίς ψυχήν;
φίλον πιστόν δέν ἔχω πλειά κανένα,
δέν ἔχω πλειά καμμιάν ἀπαντοχήν.

Νά τῆς εἰπῇς πῶς περπατῶ μονάχος,
νυχθημερόν, καί ὅτι ἀπαντῶ,
ἤ δένδρο ῏ναι, ἤ ἄνθρωπος, ἤ βράχος,
μήν εἶδε τήν ἀγάπην μου ’ρωτῶ.

*
σ.173  | Ἦχος 9      \              τσιαργιάχ

Δύω δύω τά πουλάκια,



96

στῆς μυρσίνης τά κλαδάκια,
τῶν ἐρώτων τραγουδάκια,
τραγωδοῦν γλυκά.

Πολυέρημο καί ξένο
τί γυρεύω τί προσμένω
ὡς λειβάδι χιονισμένο
θάνατος βογκᾷ.

Ὡς σκιά της, ὡς φωνή της,
ἄς διέμεινα μαζῆ της
ἤ ἄν ἤμουν κἄν πλανήτης
καί εἰς τά κενά
  ἄς ἐστρέφετο μαζῆ μου!
  ἀλλ’ ἡ ἔρημος ζωή μου,
  ὡς ὁ ῥύαξ τῆς ἐρήμου,
  κλαίει καί περνᾷ.

σ.174 | Ὡσάν ἄνθος μαραμένη,
ἡ νεότης μου χλωμαίνει,
ἡ χαρά μοί εἶναι ξένη,
κι’ ἡ ἐλπίς αὐτή.

  Πλήν μ’ ἐλέησεν ἡ μοῖρα,
  καί τοῦ τάφου μου τήν θύρα,
  μέ τήν μελανήν της χεῖρα,
  ἀνοικτήν κρατεῖ.

Κ’ ἐγώ φίλοι, εἶχα ζήσει
τώρα τ’ ἄστρον μου θά δύσῃ
ὤ! ἀφῆτέ το νά σβύσῃ
ἀπ’ τόν οὐρανό.

  Μή λυπεῖσθ’ ἄν ἀποθνήσκω,
  εἰς τήν γῆν ‘ποῦ δέν τήν βρίσκω,
  ἕως πότε θέ νά μνήσκω,
    διά νά θρηνῶ.
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*
Ἦχος ~1[Ἀπεφάσισα νά γείνω στήν Ἑλλάδα τακτικός,

σ.175 στή φυργά | δα καπετάνιος καί στόν πόνον σου ἰατρός,
στή φυργάδα καπετάνιος καί στόν πόνον σου ἰατρός.

Ἀπεφάσισα νά γείνω στήν Ἁγιά Σοφιά κουπές,
ν’ ἄρχονται νά προσκυνοῦνε ἄσπραις καί μελαχριναῖς.

Ἄσπρη μου παχιά κολόνα παῦσε πλέον τόν θυμόν,
καί γιατρός πού θά μέ γιάνῃ εἶν’ τά μάτια σου τά δυό.

Ἀπεφάσισα νά ἔλθω εἰς τό στρῶμα νά σ’ εὑρῶ,
καί ὅ,τι θέλουν ἄς μέ κάμουν τ’ ἀδελφάκια σου τά δυό.

Βάρκα θέλω ν’ ἀρματώσω μέ σαράντα δυό κουπιά,
μέ πενῆντα παληκάργια νά σέ κλέψω μιά βραδιά.

Ἄσπρη μου καθάργια βρύση, πού βαστᾷς κρύο νερό,
ἔτσι καί ἐγώ βαστοῦσα τῆς ἀγάπης τόν καϋμό.

σ.176 Ἀπεφάσισα νά ᾖμαι σ’τό κορμί σου ἐραστής,
στά βυζάκια σ’ οἰκοκύρης, κ’ εἰς τά κάλλη δουλευτής.

Θέλουσιν ἄς μέ κρεμάσουν εἰς τό σπίτι σου ’μπροστά,
παρά νά ἰδῶ νά ᾖσαι μ’ ἄλλον νέον ἀγκαλιά.

Ἀπεφάσισα Κυρία νά μοῦ δώσης ῞να φιλί,
ἤ μαχαίρωσέ με μόνη, ποῦ τό αἷμα μ’ νά χυθῇ.

*
Ἦχος ~4 7` %                                                                                                                                                                     χρωματικός

Εἰς ὡραῖον περιβόλι περπατούσαμε μαζῆ,
εἰς ὡραῖον περιβόλι περπατούσαμε μαζῆ,
ὅλα ἔλαμπαν τά ἄστρα ἔλαμπες καί σύ μαζῆ

σ.177  ὅλα ἔλαμπαν τά ἄστρα ἔλαμπες καί σύ | μαζῆ.
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Εἴπατέ μοι σεῖς ὦ ἄστρα
ἄν κανένα ἀπό ’σᾶς,
λάμπει τόσον ὅσον λάμπουν
καί τά μάτια τῆς κυρᾶς.

Κι’ ὅπιος τά γλυκοκυτάξῃ
παρ’ εὐθύς ξαναρωτᾷ
  μήν εἶσ’ ἄγγελος θεά μου,
  καί σοῦ λείπουν τά πτερά;

Τά πτερά ὅταν τά λάβῃς,
μήν πετᾷς τόσον ’ψηλά,
  νά περνᾷς ἀπό κοντά μου,
  νά μοῦ καίῃς τήν καρδιά.
Μή θεά μου μή νά ζήσῃς,
μήν εἶσαι τόσον σκληρά,
  καί ἐγώ θά σέ λατρεύω,
  καί θά σ’ ἀγαπῶ πιστά.

Σ’ ἀγαπῶ μά δέν τό ξεύρεις,
σ.178 | ἄχ θεά μου! σ’ ἀγαπῶ

  τό καυχῶμαι σ’τούς ἀστέραις
  καί ς’τόν πλάστην θά τό ’πῶ.

*
Ἦχος ~4      p                      fΣάν φύλλο κίτρινο καί μαραμένο,
μέ πέρν’ ὁ ἄνεμος μέ τά πτερά,
μακράν ’πό σένα νε παραδερμένο,
ψυχή μ’ ἀγάπα με στήν ξενιτιά.

Τό κῦμ’ ἀτάραχο στό περιγιάλι,
γλυκά κοιμούντανε ὕπνο βαθύ,
βοργιάς ἐφύσησε κι’ ἀνεμοζάλη,
στό βράχο τό ῎ριξε νά συντριφθῇ.
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σ.179 | Μακρυά σου μ’ ἔστειλαν νά πάω στά ξένα,
νά πάω στόν πόλεμον, μέσ’ τή φωτιά,
βγάλ’ ἀπ’ τά χείλη σου τ’ ἀγαπημένα,
δός μου γιά σύντροφον χίλια φιλιά.

Ἄν ἦλθ’ ἡ ‘μέρα μου ψυχή, καρδιά μου,
στά ξένα χώματα, ξένα πουλιά,
νά πιοῦν τό αἷμα μου, τά σωτικά μου,
νά φάγουν λαίμαργα στήν ἐρημιά.

Πιός ξεύρ’ ἀγάπη μου, μή τά φιλιά σου,
ψυχή μου δώσουνε κι’ ἀναστηθῶ,
κ’ ἔλθω σάν ὄνειρο στήν ἀγκαλιά σου,
κοντά σ’ ὁ δύστυχος νά κοιμηθῶ.

Χειμῶνας ἔρχεται, σύνεφα χιόνια,
τ’ ἄνθη πετάξανε κ’ οἱ μυρωδιαῖς,
πῆγαν ἀγάπη μου τά χελιδόνια,
φυλάξ’ ἐπλάκωσαν μαύραις νυκτιαῖς.

Γεράκ’ ἀχόρταγο σκληρό ξιφτέρι,
θ’ ἀρχίσ’ ὁλόγυρα νά κυνηγᾷ,
ψυχή μ’ ἀλοίμονον στό περιστέρι,
ἄν τό ‘βρῃ μόνο του μέσ’ τῇ φωλιά.

σ.180 | Μακρυά μέ ἔστειλαν νά πάω στά ξένα,
νά πάω στόν πόλεμο μέσ’ τή φωτιά,
πιός ξεύρ’ ἡ μοῖρά μου τ’ ἔχει γραμμένα,
ψυχή μ’ ἀγάπη μου σ’ ἀφίνω γιά.

*
Ἦχος =Ἀπ’ τήν ἔρημη ἐκκλησούδα ὅπου σ’ εἶχα πρωτοϊδῆ,
μέσ’ τό χιόνισμα Μαριάμ ξαναπέρασ’ ἀπ’ ἐκεῖ,
μέσ’ τό χιόνισμα Μαριάμ ξαναπέρασ’ ἀπ’ ἐκεῖ.
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Ἀλλ’ ἀντί τό ἄσπρον σῶμα ποῖα βλέμματα νά ἰδῶ;
εἶδα κάτασπρον λιθάρι κ’ ἕν ὁλόμαυρον σταυρόν.

Μοναχός στήν ἐρημία καί στό μνῆμά σου ἐμπρός,
ἐγονάτισα Μαρία μ’ καί σέ φίλησα πικρῶς.

Κι’ ἀπό τ’ ἄνθη τά σπαρμένα κόπτω ἕνα μοναχό,
σ.181 | ἄσπρ’ ὠχρόν ὡσάν ἐσένα ὡσάν ἐσέ παρθενικό.

Καί ὁμοίασα μέ ’κεῖνο ὅπου μ’ εἶχες δώσει σύ,
ἦτο ῥόδον, ἦτο κρῖνον, ἦτο ἐνθύμησις πικρή.

*
Ἦχος ~4      pἌν ἦτον τρόπος νά καλύψῃς
τῶν ἐνδόμυχών μου τόν βυθόν
  ἐδῶ λιμνάζουν ἄπειραι θλίψεις
  ἐδῶ πελάγη μαύρων παθῶν.

Ταῦτα ὁπόταν τῆς τρικυμίας
διαταράττει σφοδρά πνοή,
  πάσχω ναυάγιον τῆς καρδίας,
  ὅμως ἕν ἄστρον μέ εὐνοεῖ.

Αὐτό τό ἄστρον τῶν ὀδυνῶν μου,
ὁσάκις ἔχω τούς σπαραγμούς,
  εἰς τό δακρύβρεκτον βλέφαρόν μου,
  θερμῶς δροσίζει τούς σταλαγμούς.

σ.182 | Ὁ νούς μ’ ἀπαύστως θά σ’ ἐνθυμεῖται,
ἡ δέ ψυχή μου θά σ’ ἀγαπᾷ,
  μόνον ἡ ὅρασις θά στερεῖται,
  ἀλλ’ οὐδ’ ἡ γλῶσσα θά σιωπᾷ.

Ἐάν ἀκούσῃς εἴς τινα τόπον,
ὅτι μακράν σου εἶμ’ εὐτυχής,
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  βλέπεις αἱ γλῶσσαι φεῦ! τῶν ἀνθρώπων,
  συνήθως εἶναι κακεντρεχεῖς.

Ὅπου τῆς τύχης μέ ῥίψῃ μάχη,
αἱ ἀποφάσεις τί μ’ ὠφελοῦν,
  εἰς ξένων τόπων δάση καί βράχοι,
  τό ὄνομά σου θ’ ἀντιλαλοῦν.

Πλήν μετά τόσας περιπαιτείας,
φαντάσου τέλος νά σ’ ἀσπασθῶ,
  τῆς ἀνεπτέρου εὐδαιμονίας,
  τήν ἀμβροσίαν ν’ ἀπογευθῶ.

Ἕως νά φθάσω νά κατορθώσω,
σιμά σου πλέον ἐπί ζωῆς,
  τό ψυχοράγημα ν’ ἀποδώσω,
  τῆς τελευταίας ἀναπνοῆς.

σ.183 | Ἐκ τῆς χαρᾶς μου δέν θ’ ἀποθάνω,
δέν θ’ ἀποθάνῃς θά ζῶ θά ζῇς,
  γραπτόν μοί ἦτο ς’τήν γῆν ἐπάνω,
  νά συγχαρῶμεν χρόνους ζωῆς.

Αὐτό μαντεύω αὐτό νομίζω,
αὐτό πρεσβεύω αὐτό φρονῶ,
  μ’ αὐτό τό δάκρυ μου θά σφουγγίζω,
  τήν στέρησίν σου ὅταν θρηνῶ.

*
Ἦχος ~11!
Ἄχ! ἐσεῖς πουλιά πουλιά πετούμενα
πετᾶτε στόν ἀέρα τά καϋμένα τά παραπονημένα,
καί ἐγώ τρυγό τρυγόνα μουναχή,

σ.184 καί ἐγώ τρυγό | τρυγόνα μουναχή.

Ἄχ! κ’ ἐγώ τρυγόνα μουναχή
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καί παραπονημένη, ἡ καϋμένη, ἡ ζηλεμένη
  κᾄπου θά πλέξω τῇ φωλιά.

Χέρ κᾄπου θά πλέξω τῇ φωλιά,
ς’τῆς λειμωνιᾶς τούς κλώνους ἡ καϋμένη
  ἡ παραπονημένη, τῇ λειμωνιά τήν κόψανε.

Ἄχ τῇ λειμωνιά πολίμ τήν κόψανε,
κ’ ἔπεσαν τά πουλιά μου τά καϋμένα
τά παραπονημένα κ’ ἐγώ τρυγόνα μουναχή.

*
Ἦχος 1             1!            [ τοῦ Τζιάκα.

Ἄχ ἐσεῖς βουνά βουνά τό γριβινό
καί πεῦκα τό μετσόβου

σ.185 λίγο νά χα νά χαμηλώσητε, λίγο νά χα | μηλώσητε.

Ἄχ λίγο νά χαμηλώσητε τρεῖς τουφεκίτσες τόπον,
γιά νά φανοῦν Τζιάκαμ τά γριβινά.

Ἄχ γιά νά φανοῦν Τζιάκα μ’ τά γριβινά,
κι’ αὐτό τό μέγα Σπήλιο, πῶς πολεμοῦν
  Τζιάκαμ’ ζόρκα παιδιά.

Ἄχ πῶς πολεμοῦν Τζιάκα μ’ ζόρκα παιδιά,
μέ τό νιζάμ ἀσκέρι πεύτουν τά τόπια σάν βροχή.

Ἄχ πεύτουν τά τόπια σάν βροχή γκιουλλέδεις
σάν χαλάζι, κι’ αὐτά τά κλεφτοτούφεκα.

Ἄχ κι’ αὐτά τά κλεφτοτούφεκα σάν τή ψιλή
βροχίτσα, βάστα Τζιάκα μ’ τόν πόλεμο.

Ἄχ βάστα Τζιάκα μ’ τόν πόλεμο βάστα καί
τό τουφέκι, πῶς νά βαστάξω βρέ παιδιά.

Ἄχ πῶς νά βαστάξω βρέ παιδιά καί πῶς νά
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ταγιαντήσω τό τζιπανέ μας πῆρε νά σώνεται.

σ.186 | Ἄχ τό τζιπχανέ μας ’πῆρε νά σώνεται,
ἰμτάτι δέν μᾶς ἦλθε χάϊδε παιδιά μ’ νά φεύγωμεν.

Χάϊδε παιδιά νά φεύγωμεν πάμη στήν Καλαπάκα
ἐκεῖ θά ‘βρῶμεν τούς λοιπούς.

*
Ἦχος 1!            [ ἀρχαῖον.

Ἄχ ναϊδῇς καράβια πόρ’χουνται,
ἄχ ὡραῖα πού μοί φαίνουνται
τά καράβγια ἀρμενίζουν,
καί τόν νόμον δαιμονίζουν.

Ἄχ κ’ ἕνα μικρό βαρκόπουλο,
ἄχ ἀπ’ ὅλα ὡραιότερο,
ἔρχετ’ ἀπ’ τήν Ἐδέσα,
τήν ἀγάπη μ’ ἔχει μέσα.

σ.187 Ἄχ κόψε κλωνί βασιλικόν,
ὤχ ἀμάν ἀμάν γιά τόν θεόν,
καί φκιάσ’ ἕνα φουρκάλι,
‘σαν τῇ σένα κόρη μ’ δέν εἶναι ἄλλη.

Ἄχ καί σκούπισε τήν θάλασσα,
ἄχ νά ἰδῇς κουρμί π’ ἀγκάλιασα,
νά ἀράζουν τά καράβγια,
τά ῎μουρφα τά παληκάργια.

*
Ἦχος ~2_                                    fΤέσσιρα χρό τέσσιρα χρόνια φυλακή,
τέσσιρα χρό τέσσιρα χρόνια φυλακή,
καί πέντε μέσ’ τήν πράγγα,
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βάστα καρδιά μ’ ταγιάντα,
καί πέντε μέσ’ τήν πράγγα,

σ.188 βάστα καρδιάμ’ τα | γιάντα.

Κανείς δέν ἦλθε νά μέ ἰδῇ,
ἀπό τούς ἰδικούς μου,
  συγγενεῖς καί ἀδελφούς μου.

Μόν’ ἡ ἀγάπη μ’ καρδιακή,
ψιλή γραφή μοί στέλνει,
μυστικά μοί παραγγέλνει.

Στεῖλε μοι τό μαντῆλι σου,
τό κόκκινο βαμμένο,
μέσ’ τό αἷμα βουτυγμένο.

Ἀγάπη μ’ τό μαντῆλι σου,
θά σ’τό μαρμαροπλύνω,
μέ τά δάκρυα πού χύνω.

*

Ἦχος ~11& πουσελίκι.

Ξύπνα γλυκιάμ’ ἀγάπη,
χρυσό μου καναρίνι,

σ.189 ξύπνα γλυκιάμ’ | ἀγάπη,
χρυσό μου καναρίνι
ξύπνα καί μήν κοιμᾶσαι,
νά ἰδῇς πῶς τραγουδῶ,
ξύπνα καί μήν κοιμᾶσαι,
νά ἰδῇς πῶς τραγουδῶ.

Σηκώνομ’ ὁ καϋμένος,
σάν παραπονεμένος,
  καί τ’ ἄρματά μου ζώνω,
  ‘πάγω νά κυνηγῶ.
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Λαγούς περδίκες ναὕρω,
τρυγόνια νά σκοτώσω,
  κ’ ἐσένα νά γλυτώσω,
  κορμίμ’ ἀγγελικό.

Γυρίζω τρογυρίζω,
τό ταῖρι μου γιά ναὕρω,
  νά δένδρο στολισμένο,

σ.190   | κι’ ἀπάνω κορασιά.

Κόρημ’ κατέβα κάτω,
ἤ ἀπάνω θά ἀνέβω,
  τά μῆλα φορτωμένα
  κι’ ἀηδόνι μοναχό.

*
Ἦχος ~1sS                                     f οὐσεϊνί ἀσεράν.

Περιπλεγμένη λεμονιά μέ τ’ ἄνθη στολισμένη,
περιπλεγμένη λεμονιά μέ τ’ ἄνθη στολισμένη,
τήν ὥραν πού σ’ ἀγάπησα ἦτον εὐλογημένη,

σ.191 τήν ὥραν πού σ’ ἀγάπησα ἦτον εὐλογη | μένη.

Ἀφοῦ σέ εἶδ’ ἀγάπη μου καί τί νά κάμω τώρα;
’ποῦ σκοτεινιάσαν τά βουνά καί μαύρισεν ἡ χώρα.

Μή λυπηθῇς τήν μάνα σου, κι’ οὐδέ τόν ἀδελφόν σου,
ν’ ἄλθῃς ἀγαπημένη μου στόν ἀγαπητικόν σου.

Κι’ ὅταν θά’ρθῇς στό σπίτι μου μήν κλαύσῃς τόν καϋμνόν σου,
μόν’ ρώτα τήν μανούλα μου κυρά μου ποῦ εἶναι υἱός σου.

Ἐκείνη θά σ’ ἀποκριθῇ μέ τήν καρδιά καμένη,
υἱός μου εἶναι στήν κάμαρη ζερβιά μεργιά στό στρῶμα.

Καί ὅταν θά ἰδῇς ἀγάπη μου ὅτ’ εἶμαι γιά τό χῶμα,
τότ’ ἔλ’ ἀγαπημένη μου φίλαμε εἰς τό στόμα.
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*
Ἦχος ~4      p              kσ.192 Θάνατον μᾶλλον προτιμῶ παρά ν’ ἀποφασί | σω,
θάνατον μᾶλλον προτιμῶ παρά ν’ ἀποφασίσω,
ἄλλον κανέναν παρά σέ διά νά ἀγαπήσω,
   διά νά ἀγαπήσω.

*
σ.193 Ἦχος 6# ἐναρμόνιον.

Πάλιν τά μαῦρα φόρεσες πάλιν μορφιαῖς γυρεύεις,
καί πάλιν ἄλλον ἀγαπᾷς κ’ ἐμένα περιπαίζεις,
σοῦ τό εἶπα σοῦ τό λέγω πάλιν θέλεις νά στό πῶ,
ἕως τώρα σ’ ἀγαποῦσα στό ἐξῆς ἀπαρατῶ.

Μέ φίλησες, κι’ ἀρώστησα, φίλαμε γιά νά γιάνω
καί πάλιν καταφίλημε, μήν πέσω κι’ ἀποθάνω.

Χελιδονάκι θά γενῶ, νἄρθω στήν κάμαρά σου,
νά κάμω τῇ φωλίτσα μου εἰς τά προσκέφαλά σου.

σ.194 | Ὅσ’ ἄστρα ῏ναι στόν οὐρανό τόσα σπαθιά κυρά μου, 
ἀνίσως καί δέν σ’ ἀγαπῶ, νά ἔμβουν στήν καρδιά μου.

Πιός εἶδε τέτοιον πόλεμον νά πολεμοῦν τά μάτια,
δίχως μαχαίργια καί σπαθιά νά γίνονται κομάτια.

Καλισπερίζω μιά ψυχή, πού ῏ναι στό παραθύρι,
πὄχει φαρμάκι στήν καρδιά, καί ζάχαρι στά χείλη.

Μέ τρέλανες νά τρελαθῇς μοῖρα νά μή γνωρίσῃς,
καί τά προικιά πού πολεμᾷς ἔρημα νά τ’ ἀφήσῃς.

(ὁ τραγουδιστής δύναται νά ἐφαρμώσῃ πολλούς στίχους 
εἰς τό μέτρον τοῦτο).
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*
Ἦχος 3@           ]                      kΠουλάκι ξένον, ξενιτευμένον, κυνηγημένον,
ποῦ νά σταθῶ ποῦ νά καθίσω;

σ.195 νά ξενυκτί | σω, νά μή χαθῶ.

Βραδιάζ’ ἡ ‘μέρα σκοτάδι πέρνει,
καί δίχως ταῖρι πῶς νά βρεθῶ;
πῶς νά φωλιάσω εἰς ξένον δάσος,
εἰς ξένον δάσος ν’ ἀποσυρθῶ;

Ἡμέρα φεύγει, ἡ νύκτα βιάζει,
νά! ἡσυχάζει κάθε πουλί,
κ’ ἐγώ στενάζω, τό ταίρι κράζω,
  ξένο πουλί.

Κυττάζω τ’ ἄλλα πουλιά ζευγάρια,
αὐτήν τήν χάριν δέν ἔχω πλειά!
ἔρημον τρέχω, τόπον δέν ἔχω,
  μηδέ φωλεά.

Ναὕρω γυρίζω, γιά νά καθίσω,
νά ξενυκτίσω κᾄν μοναχό,
κάθε κλαδάκι βαστᾷ πουλάκι,
  ζευγαρωτό.

σ.196 | Κ’ ἐκεῖ πού στέκω μαμουργιασμένον,
καί μαραμένο θρηνολογῶ,
μιά νέα βγαίνει ἀρματωμένη
  ’σάν κυνηγός.

Βαστᾷ τά δίκτυα, δίκτ’ ἀσημένια,
καί συρματένια ς’τ’ ἀριστερό,
κ’ εἰς τήν δεξιάν της μέ τ’ ἄρματά της
  κλούβ’ ἀργυρό.
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Περνᾷ κοντά μου καί μέ κυττάζει,
γλυκά μέ κράζει καί μέ λαλεῖ,
ἔλα πουλάκι μέσ’ τό κλουβάκι,
  ξένο πουλί.

Ἔμβα μοῦ λέγει, ἔμβα τό ξένο,
τό πικραμένο ν’ ἀναπαυθῇς,
γιά νά καθίσῃς, νά ξενυκτίσῃς,
  νά μή χαθῇς.

Πουλί ’δικόν μου νά σ’ ἀποκτήσω,
καί νά σέ στήσω χρυσῆν φωλεάν,
σ’ αὐτήν νά ζήσῃς, μή λησμονήσῃς
  τήν ξενιτιά.

σ.197 | Σ’ταῖς τόσιαις χάραις ς’τά σπλαχνικά της,
λόγια γλυκά της πλεόν δέν ἀργῶ,
φτερά μ’ ἁπλώνω, σ’ αὐτήν ζυγώνω,
  πουλί γοργό.

Κ’ εἰς τό χρυσό της πετῶ χεράκι,
κ’ εἰς τό κλουβάκι πρό τοῦ νά ’μβῶ,
τά ζαχαρένια τά κοραλένια
  χείλη τσιμπῶ.

*
Ἦχος ~11& πουσελίκι.

Μιά βοσκοπούλ’ ἀγάπησα, μία ζηλημένη κόρη,
καί τήν ἀγάπησα πολύ, ἤμουν ἀλάλητο πολί,
ἤμουν ἀλάλητο πολί, δέκα χρονῶν ἀγόρι.

σ.198 | Μιά ‘μέρα πού καθόμαστε,
στά χόρτα τἄνθισμένα,
  Μάρο ῞να λόγο θά σοῦ πῶ,
  Μάρω τήν εἶπα σ’ ἀγαπῶ,
  τρελλαίνομαι γιά σένα.
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Ἀπό τή μέση μ’ ἅρπαξε,
μέ φίλησε στό στόμα,
  καί μοῦ ῏πέ γιά ’ναστεναγμούς
  γιά τῆς ἀγάπης τούς καϋμούς,
  εἶσαι μικρός ἀκόμη.

Μεγάλωσα καί τήν ζητῶ...
ἄλλον ζητᾶ ἡ καρδιά της
  καί μέ ξεχάνει τ’ ὀρφανό,
  ἐγώ ὅμως δέν τό λησμονῶ,
  ποτέ τό φίλημά της.

*
Ἦχος ~4      pΠρωΐ βράδυ σ’ ἐνθυμοῦμαι,

σ.199 σ’ ἔχω εἰς τήν προσευχή | μου,
καί τήν νύκτα ὅταν κοιμοῦμαι,
τ’ ὄνειρο τ’ ὄνειρόν μου εἶσαι σύ,
γλυκασμός τό γέλασμά σου, 
χρυσῆ λέξις τ’ ὄνομά σου,
σβύνεται μέ μιά ματιά σου
ἡ ζωή ἡ ζωή μου ἡ μισή.

Ἡ θωριά σου κόρ’ ὡραία,
κάθε λύπην ἀφανίζει,
  ’σάν τόν Ἥλιον πού σκορπίζει,
  ς’τήν καμποῦλα τήν αὐγήν.

Ὁ ἥλιος ὅταν ἀνατέλλει
ς’τ’ ἄλλα ἀστέργια ’κεῖνος σβύνει,
  κ’ εὐμορφιά σου δέν ἀφίνει
  τ’ ἄλλα κάλλη νά φανοῦν.

σ.200 | Σάν προβαίνεις ἔμπροσθέν μου,
ἡ καρδιάμ’ ἀνασπαράζει,
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  καί τό αἷμα μ’ ἀναβράζει,
  κι’ ὅλος καίω ‘σάν φωτιά.

Κι’ ἄν τά μάτια ’παντηθοῦνε,
φανερά αὐτά ’μιλοῦνε,
  μ’ ἀγαπᾶς μου μαρτυροῦνε,
  κι’ ὅσον σύ σέ ἀγαπῶ.

Καμμιά τύχη δέν θά κάμῃ,
χωριστά ’πό σέ νά ζήσω,
  κι’ ἄν τόν θάνατ’ ἀπαντήσω,
  πάντοτε εἶμαι πιστός.

Κ’ εἰς τόν ᾅδην ’σάν κατέβω
ς’τάς ἀγκάλας σου ψυχή μου,
Ἄχ! ποθῶ κι’ αὐτή ἡ ζωή μου,
νά σβυστῇ κοντά σέ σέ.

*

Ἦχος ~4      7&     p                 fἩ ἀγάπη χωρίς ζῆλον,
σ.201 εἶναι | μαύρη σκοτεινή,

ἀσθενής ξεθυμασμένη,
καί πολλά πολλά προσωρεινή.

Ὅταν σέ ζηλεύω φῶς μου,
ἔχε το χαρά κρυφή,
  σέ ζηλεύω, καί δέν θέλω,
  κᾄν ὁ ἥλιος νά σέ εἰδῇ.

Ἀπελπίσθην ἐπί τέλους
ἀπό σέ ὁλοτελῶς,
  πλήν ἀργά θά τό γνωρίσῃς,
  πού σ’ ἀγάπησα πιστῶς.
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*
Ἦχος ~4 χρωματικός 7` %
Τί δυστυχία φῶς μου,

σ.202 τί κατα | δρομή,
ὁ ἔρως μέ παιδεύει φῶς μου,
καί χάνετ’ ἡ ζωή.

Ἔχεις μαῦρα μάτια φῶς μου,
καί ξανθά μαλιά,
  κ’ εἰς τό πλάγι τοῦ λαιμοῦ σου
  ἔχεις χρησῆν ἐλαιάν.

Ἄν σέ τήν φιλοῦσα φῶς μου,
τήν χρυσῆν ἐλαιάν
  σκλάβος ἤθελα νά γείνω φῶς μου,
  σ’ αὐτήν τήν συνοδιάν.

Ἄχ! αὔριον μισεύω φῶς μου,
πλήν γνώριζε καλῶς,
  κι’ ὅτι θά ἐπιστρέψω φῶς μου,

σ.203   | σ’τά τέλη τοῦ μηνός.

*
ᾎσμα εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον. 
Παρά τοῦ ἀειμνήστου Παρθενίου Ἱεροδιακόνου Σερρῶν. 
Εἰς Ἦχον ~1 οὐσεϊνί ἀσιράν sS                                     
Ἅγιε Γιόργιμ θαυματουργέ καί πρωτοκαβαλάρη,
ἀρματωμένος μέ σπαθί καί μ’ ἀργυρό κουντάρι.

Μά εἴχαμεν στόν τόπο μας ’ς ἕνα βαθύ πηγάδι,
θηργιό πού τοῦ δειπνούσανε κάθε πρωΐ καί βράδυ.

Μιά μέρα δέν τόν δώσανε ἄνθρωπον νά δειπνήσῃ,
σταλιά νερό δέν ἄφησε τήν χώραν νά δροσίσῃ.



112

σ.204 | Καί τά πηλέτα ῥήξανε σέ τίνος θέλ’ νά πέσῃ,
νά στέλνῃ τό παιδάκι του εἰς τό θηργιό πεσχέσι.
 

Καί τό πηλέτο ἔπεσεν εἰς τήν Βασιλοπούλα,
ὁποῦ τήν εἶχ’ ὁ Βασιλιάς μονάχη κι’ ἀκριβούλα.

Ὁ Βασιλιάς σάν τ’ ἄκουσεν αὐτόν τόν λόγον εἶπε,
ὅλο τό βγιό μου πάρτε το καί τό παιδίμ ἀφῆστε.

Συνάχθηκ’ ὅλος ὁ λαός καί γείνηκε τό ἕνα,
γιά στέλνῃς τό παιδάκι σου γιά στέλνωμεν κ’ ἐσένα.

Στολίστε τό παιδάκι μου ὅλο μαργαριτάρι,
καί στῆλτε το καί βάλτε το δίπλα ’πό τό πηγάδι.

Στολίστε τό παιδάκι μου καί κάμετέ το νύμφη,
καί στῆλτε το εἰς τό θηργιό πεσχέσι νά δειπνήσῃ.

Κι’ ὁ Ἅγιος Γεώργιος σάν τ’ ἄκουσε πάει νά τήν γλυτώσῃ,
ἀπ’ τόν πικρό της θάνατον νά τήν ἐλευθερώσῃ.

Ἡ κόρη σάν τόν εἶδε νε σκούζει φωνή καί κλαίγει,
κ’ ἡ κόρη ἀπ’ τόν φόβον της ἀπό καρδιά τόν λέγει.

σ.205 | Τραβίξου ξένεμ’ ἀπ’ ἐδῶ μήν τύχη φάη κ’ ἐσένα,
αὐτό τό ἄγριο θηργιό πού θά μέ φάῃ κ’ ἐμένα.

Στάσου κόρημ’ νά κοιμηθῶ στό γόνα σου ἐπάνω,
κι’ ἀπ’ τόν πικρόν σου θάνατο ἐγώ θέλ’ νά σέ βγάλω.

Καί τό θηργιό σάν πρόβαλε ὅλα τά δένδρα τρέμουν,
ἡ κόρ’ ἀπό τόν φόβον της ἀλλοίμονον σ’ ἐμένα.

Σηκώνετ’ Ἅγιος Γεώργιος σάν παραοργισμένος,
κι’ ἁρπάχνει τό κουντάρι του, σάν πού ῏ταν μαθημένος.

Γυρίζει ἀνατολικά καί κάμνει τόν σταυρόν του,
μιά κουνταργιά τῷ ἔδωκε τόν βρῆκε στόν λαιμόν του.
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Καί πάλιν ἐδευτέρωσε τό βρῆκε μέσ’ τό στόμα,
πολύ μεγάλη ταραχή ’ς ταῖς πέτραις καί στό χῶμα.

Κ’ ἡ κόρη ἀπό τήν χαρά (ἐβίβα τ’ ἅγιου Γιόργη,)
πού γλύτωσε τήν κορασιά ἀπ’ τοῦ θηργιοῦ τό δόντι.

Σύρε κόρημ στόν τόπο σου σύρε κ’ εἰς τούς γονεῖς σου,
καί δόξαζέ τον τόν Θεόν πού γλύτωσ’ ἡ ζωή σου.

σ.206 | Γιά πές με ξένεμ πῶς σέ λέν καί πῶς σέ ὀνομάζουν,
κι’ ἄν ἦναι κ’ἄνα χάρισμα νά ῏ναι τήν ἀφεντιά σου.

Ἅγιος Γιόργης ὀνομάζομαι ἀπ’ τήν Καππαδοκία,
καί πές τον τόν πατέρα σου νά φκιάσῃ μιά ’κλησία.

Καί μέσ’ τήν μέσ’ τήν ἐκκλησιά νά φκιάσῃ καβαλάρην,
ἀρματωμένον μέ σπαθί καί μέ ἀργυρό κουντάρι.

Γιά νἄρχονται στήν μνήμη μου μικροί τε καί μεγάλοι,
νά προσκυνοῦν τόν Ἅγιο Γιόργη τόν ἐλευθερωτήν σου.

*
Ἦχος ~2 Εἰς χρόνους 3¼.

Τήν ἀγάπη μου λέ τήν ἀγάπη μου,
τήν ἀγάπη μου τήν ἐπεθύμησα,
κ’ ἔστειλα κ’ ἔστειλα νά ῎ρθῃ τό βράδυ,

σ.207 καί | δέ μό καί δέ μ’ὄκαμε τή χάρι.

Βρῆκεν ἀφορμή μά βρῆκεν ἀφορμή,
βρῆκεν ἀφορμή πῶς εἶναι ἄρρωστη,
ἄρρωστη ἄρρωστη βαργιά στό στρῶμα,
πού νά μήν πού νά μήν τή φάῃ τό χῶμα.

Ἦλθεν τό πρωΐ μά ἦλθεν τό πρωΐ,
ἦλθεν τό πρωΐ τ’ ἀγγελικό κουρμί,
ἦλθεν κ’ ε: ἦλθε κ’ ἔκατσε κοντά μου,
καί δροσι: καί δροσίσθηκε καρδιά μου.
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Χέρ σύρτε καί φέ: νά φέρτῃ τόν Ἰατρό,
χέρ σύρτε καί φέρτ’ αὐτόν τό δημητρό,
τό γιατρό: τό γιατρό καί τό σπιτσέρη,
νά μοῦ γιά: νά μοῦ γιάνῃ τό ἀϊταίρι.

Νά καί ὁ γιατρο: γιατρός ἀπ’ὄρχεται (δίς)
χέρ στή σκα: χέρ στή σκάλα π’ ἀνεβαίνει,
μέ τά για: μέ τά γιατρικά στό χέρι.

*
σ.209 | Ἦχος 3@           ]                   d

Ξύπνα γλυκιά μ ἀγάπη χρυσό μου καναρίνι,
ξύπνα καί μήν κοιμᾶσαι νά ἰδῇς πῶς τραγουδῶ,
ξύπνα καί μήν κοιμᾶσαι νά ἰδῇς πῶς τραγουδῶ.
ριλαριλαμταριραριρριρα
ριραριραριραριραριραριρα

σ.210 | ριρριραριριριραριριριρομ.

Σηκώνομ’ ὁ καϋμένος σάν παραπονημένος,
καί τ’ ἄρματά μου ζώνω ‘πάγω νά κυνηγῶ.

Λαγούς περδίκες νἄβρω τρυγόνια νά σκοτώσω,
κ’ ἐσένα νά γλυτώσω κορμίμ ἀγγελικό.

Γυρίζω τρογυρίζω τό ταῖρι μου γιά νἄβρω,
νά! δένδρο στολισμένο κι’ ἀπάνω κορασιά.

Κόρημ κατέβα κάτω ἤ ἀπάνω θ’ ἀνεβῶ,
τά μῆλα φορτωμένα κι’ ἀηδόνι μουναχό.

*
Ἦχος ~4      p d
Σύ πότε μοῦ εἶπες ὦ! ἠγαπητέ μου,
παραιτῶ τόν κόσμον μά σέ δέν λησμονῶ,

σ.211 παραιτῶ τόν κόσμον μά σέ | δέν λησμονῶ.



115

Σύ ποτέ δέν μ’ εἶπες ὦ ἠγαπητή μου,
μαζή μου πῶς θά ζήσῃς, τήν πρόσκαιρον ζωήν,
ξέχασες πάντα καί ἀδιαφορεῖς,
καί γίνεσαι αἰτία γιά νά μέ τυῤῥανῆς.

Σύ ποτέ μοῦ εἶπες ὦ ἠγαπητή μου,
ἔρωτα κι’ ἀγάπη δι’ ἐμέ κρατεῖς,
ξέχασες τά πάντα, τά πάντα λησμονεῖς,
τέτοιο γένος εἶσαι καί δέν μέ πονεῖς.

Μὅλα ταῦτα ὅμως ἄπιστη κι’ ἄν ἦσαι,
πάλιν ἡ καρδιά μου ὅταν σέ εἰδῇ,
ἄγγελον σέ κράζει οὐρανοῦ δροσόν,
ὅμως σύ ἀφίνεις τό σῶμα μου νεκρόν.

Ἠξεύρεις πῶς πεθαίνω ἄνευ δισταγμό,
μ’ ἔλεγες πολί μου δέν σ’ ἀλησμονῶ,
ξέχασες τά πάντα, τά πάντα λησμονεῖς,
ς’τόν κόσμον ἐγεννήθης γιά νά μέ τυῤῥανῆς.

*
σ.212 | Ἦχος ~4      p d

Ξύπνησον ὡραία κόρη,
ξύπνησον γιά μιά στιγμή,
κιά’κουσον τό πικραμένο,
χεῖλος μου τί θά σέ πῇ.

Θά σέ πῇ πού σέ λατρεύω,
θά σέ πῇ πού σ’ ἀγαπῶ,
  τήν ζωήν μου θά τήν χάσω,
  ἀπό σέ ἄν χωρισθῶ.

Πλειά ἰνσάφι κάμε φῶς μου,
ἄδικα νά τυραννῇς,
  μιάν καρδιάν πού σέ λατρεύει,
  νά φονεύῃς δέν πονεῖς;
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Εἶν’ μεγάλη ἁμαρτία,
κι’ ἀ’σπλαχνία τρομερή,

σ.213   | σκληρά νά ῏σαι ὡς καμί ἄλλη,
  εἰς τό πεῖσμα σταθερή.

Εἶσαι ῥόδον πλήν κεντρώνεις,
εὔμορφον, ὅμως σκληρόν,
  καί μυρίζεις καί πληγώνεις,
  καί γλυκ’ εἶσαι καί πικρόν.

Ἀφοῦ ἔχεις τόσον πάθος,
γιά τί τόσην καλλονήν;
  κι’ ἀφού ἔχεις τόσον κάλλος,
  γιά τί τόσην πεισμονήν;

Τήν καρδιάν μου ἀφοῦ θέλεις,
τί μ’ ἐγγίζεις τήν ζωήν;
  τί σέ πταίω καί νά θέλῃς,
  φόνον μου κι’ ὄχι ζωήν;

Εἰς τό κάλλος τό ’δικόν σου,
εἶσαι πάντα εὐμενής,
  πλήν σ’ ἐμέ τόν ἐραστήν σου,
  γιά τί γίνεσ’ ἀπηνής;

*
σ.214 | Ἦχος ~4      7&fC

Αὐτά τά μαῦρα γλυκύτατα μάτια,
μιά φλόγα μοί φέρνουν ὅταν μέ ἰδοῦν,
  σέ ἀγαπῶ ἀστρόλαμπρο,
  κι’ἄν δέν σέ πάρω θά τρελλαθῶ.

Στά μαῦρα ’νδυμένη, 
στά μαῦρα θά νά ῏σαι,
  καί ’μέ θά θυμᾶσαι,
  και πάντα θά κλαῖς.
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σέ ἀγαπῶ ἄστρο λαμπρό
κι’ ἄν δέ σέ πάρω θά τρελλαθῶ.

*
Ἦχος ~11& πουσελίκι

Ἄχ! σκληρά διά τί νά παιδεύῃς,
ἕναν Νέον πού εἶναι ἐραστής, 

σ.215 πού | τόν βλέπεις θερμῶς,
πού τόν βλέπεις σέ λατρεύει ἐξ ὅλης ψυχῆς.

Ἀπερνῶ καί τά χείλη μου τρέμουν,
σέ ὁρῶ μέ τό βλέμμα ὠχρόν,
εὐσπλαχνίαν ζητῶ ἀπό ’σένα,
γιά ν’ ἀλλάξῃς καί σύ λογισμόν.

Εἶμαι πρόθυμος τί θέλεις πράξω,
δι’ ἐσένα γονεῖς δέν ψηφῶ,
σέ μελαχρινή σέ ν’ ἀπολαύσω,
σέ τό στέμμα τῆς νέας ζωῆς.

Ὅσαις νέαις κι’ ἄν εἶδα στόν κόσμον,
’σάν ἐσένα δέν εἶδα καμμιά,
πού μέ ἕνα καί μόνον σου βλέμμα, 
μέ πληγώνεις εὐθύς τήν καρδιά.

*
Ἦχος 1!            [ εἰς χρόνους 3¼

σ.216 Πιός ἀσή | κης σάν τή μένα,
πιός ἀσήκης σάν τή μένα, 
στή δαβέρνα περπατῆ 
  καπετάν Βασιλική.

Μέ κουπούργια δυό στή μέση
καί γαρούφαλο στ’ αὐτί,
  καπετάν Βασιλική.
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Ἄλικον φέσι στό κεφάλι,
καί μέ φούντα τή χρυσῆ,
  καπετάν Βασιλική.

Καί τουφέκι καρομφύλι,
καί μέ δαμάσκο παιδί,
  καπετάν Βασιλική.

*
σ.217 | Ἦχος ~1[ εἰς χρόνους 3½.

Σαββάτου μέρα κίνησεν ἡ Παναϊώτα
Σαββάτου μέρα κίνησεν ἡ Παναϊώτα, χέρ
νά πάῃ στά γονικά της, τήν μαλών’ ἡ πεθερά της.

Στόν δρόμον ἀπό πήγαινεν ἡ Παναγιώτα,
χέρ, στόν δρόμον ’ποῦ πηγαίνει τί κακόπαθ’
   ἡ καυμένη.

Τρεῖς Τοῦρκοι τήν ἐσταύρωσαν τήν Παναγιώτα,
χέρ, καί τρεῖς Τουρκαρβανῖται,
   τά σκυλιά ἦτον Μωραΐται.

σ.218 | Ἕνας τήν πιάν ἀπ’ τά μαλιά τήν Παναγιώτα,
χέρ κι’ ἄλλος ἀπό τά χέργια,
’μβαίνουν ’βγαίνουν τά μαχαίργια.

Παναγιώτα δός μας φίλημα μωρ’ Παναγιώτα,
χέρ φιλή καί μαῦρα μάτια.
   γιά τί σέ κάνωμεν κουμάτια.

Κάλλ’ ἔχω ’γώ τό αἷμα μου σκυλαρβανῖται,
χέρ στή γῆ νά κοκκινήσῃ,
   παρά Τοῦρκος νά μέ φιλήσῃ.
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*
Ἦχος ~11!
Κόρημ μέ τά ξανθά’ς μαλιά κιά ’μάν ἀμάν,
καί μέ τά μαῦρα φρύδια, κόρημ γιά δός μας φίλημα,

Κόρημ γιά δός μας φίλημα φιλί και μαῦρα μάτια,
σ.219    | » ’σάν θέλῃς ξένημ φίλημα.

Σάν θέλῃς ξένημ φίλημα φιλή καί μαῦρα μάτια,
   » πιάσε τόν ἄνδραμ  μπράτιμον.

Πιάσε τόν ἄνδραμ  μπράτιμον τήν πεθερά μου μάνα,
   » καί μένα νύφη κράξες μοι.

Κ’ ἐμένα νύφη κράξες μοι νύφη στόν μπράτιμόν σου,
   » κίνα καί ἔλα μιά βραδυά.

Κίνα καί ἔλα μιά βραδυά κ’ ἕνα σαββάτου βράδυ,
   » ’ποῦ ῏ναι μάναμ στήν ἐκκλησιά.

Ποῦ εἶναι μάναμ στήν ἐκκλησιά μπαμπάς μου στό 
   παζάρι, τά δυό τ’ ἀδέλφια μ στό σχολιό.

Τά δυό τ’ ἀδέλφια μ στό σχολιό πού νά τά πάρ’ ὁ χάρος,
   » π’ ἀγάλια ξένεμ νἄρχεσαι.

Π’ ἀγάλια ξένεμ νἄρχεσαι μήν τρίξῃ τό κρεββάτι,
   καί σοί ἀκούσ’ ἡ μάνα μου.

Καί σοί ἀκούσ’ ἡ μάνα μου καί χάσει τό ψωμί σου,
σ.220    | » π’ ἀγάλια ξένεμ νἄρχεσαι.

*
Ἦχος 1             1!             εἰς χρόνους 4¼

Δώδεκα χρονῶν κορίτσι
γείνκη καλογριά κιά μάν ἀμάν
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μέ σταυρόν μέ κομβολόγι
πάει στήν ἐκκλησιά.

Μέ σταυρόν μέ κομβολόγι
πάει στήν ἐκκλησιά 
  οὐδέ τό σταυρό της κάμνει
  κι’ οὐδέ προσκυνᾶ.

Οὐδέ τό σταυρό της κάμνει
κι’ οὐδέ προσκυνᾶ, 
  κάθεται στό σταυροδρόμι
  καί κρασοπουλᾶ.

σ.221 | Κάθεται στό σταυροδρόμι
καί κρασοπουλᾶ,
  πέρασε κ’ ἕνας λιβέντης
  κ’ ἕνας εὔμορφος.

Πέρασε κ’ ἕνας λιβέντης
κ’ ἕνας ἔμορφος
  πόσο καλογραιά μ’ τό δίνεις
  πόσο τό πωλεῖς.

Πόσο Καλογραιά μ’ τό δίνεις
πόσο τό πωλεῖς
  δυό παράδες τήν κανάτα
  τρεῖς καί τό ῥακύ.

Δυό παράδες τήν κανάτα
τρεῖς καί τό ῥακύ,
  πχέτο, πχέτο, μωρέ λιβέντιμ
  πχέ καί μή ’ῥωτᾶς.

Πχέτο, πχέτο, μωρέ λιβέντιμ
πχέ καί μή ’ῥωτᾶς
  σάν τό πχιῶ καί θά μεθύσω, 
  ποῦ θά μένω βράδ.
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σ.222 | Σάν τό πχιῶ καί θά μεθύσω, 
ποῦ θά μένω βράδ,
  ἔλα βράδυ στόν οὐδά μου
  καί στό στρῶμα μου.

Ἔλα βράδυ στόν οὐδά μου
καί στό στρῶμα μου
  ἔχω πέρδικες ψιμέναις
  καί γλυκό κρασί.

Ἔχω πέρδικες ψιμέναις
καί γλυκό κρασί
  ν’ ἀγκαλιάσῃς νά φιλήσῃς
  καλογραιάς κορμί.

Ν’ ἀγκαλιάσῃς νά φιλήσῃς
καλογραιάς κορμί,
  μέσ’ ’τά ῥάσα τυλιγμένο
  ‘σάν νωπό τυρί.

*
Ἦχος ~2_                                 kΤό τί ῏σαι σύ τό τί εἶμαι ’γῶ

σ.223 | τό τί ζωή νά ζήσω
  τήν πικραμένην μου καρδιά
  πῶς νά τήν ταγιαντήσω.

Πῶς νά τήν ταγιαντήσω ἐγώ,
πού εἶσαι μέσα κλεισμένη,
  βγαίνεις τόν μῆνα μιά φορά
  σάν πέρδικα γραμμένη.

Δέν εἶσαι φῶς μου πέρδικα,
εἶν’ τά καμώματά σου,
  μ’ ἔφαγαν καί μέ ἔψησαν
  αὐτά τά ψεύματά σου.
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Δέν εἶσαι ψεύτρα μάτχια μου
ἐγώ τό ψεῦμα λέγω,
  γιά τό δικό σου τό κορμί,
  μέρα καί νύχτα κλαίγω.

Κλαίγω γιά τό κορμάκι σου,
πού ῏ναι ψιλό σάν σύρμα,

σ.224   | γιά σένα θέ νά σκοτωθῶ,
  κ’ ἔχε τo σύ το κρίμα.

Δέν εἶναι κρίμα μάτχια μου,
πού θἄρθω νά σέ πάρω,
  κ’ ἄν δέ σέ πάρω μάτχια μου
  θά πέσω νά ’ποθάνω.

*
Ἦχος ~4      pὮ! ποία μαύρη ἄβυσσος,
ἐνώπιόν μου χαίνει,
 ὁποῖον μέλλον σκοτεινόν εἰς τό ἑξῆς μοι μένει
 πᾶσα ἐλπίς μ’ ἀφίνει
 δέν μ’ ἀγαπᾷ ἐκείνη.
 πᾶσα ἐλπίς μ’ ἀφίνει
 δέν μ’ ἀγαπᾷ ἐκείνη.

σ.225 | Πῶς σ’ ἀγαποῦσ’ ἐνόμιζα,
κ’ εἰς παραδείσους ἤμην,
 ἀπώλεσα τήν πλάνην μου
 πλήν μ’ ἔμεινεν ἡ μνήμη.
ὦ τί φρικτή ὀδύνη, δέν μ’ ἀγαπᾷ ἐκείνη.

Ῥίψε ἕν βλέμμα σου γλυκό,
σ’ ἐμέ παρακαλῶ σε,
 σ’ αὐτήν τήν δυστυχίαν μου
 βοήθησον καί σῶσε.
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Τί κρυερά ὀδύνη, δέν μ’ ἀγαπᾷ ἐκείνη.

Ἄς μή ἀνθίσουν τά φυτά,
ἄς μαρανθοῦν τά ἄνθη,
 τό ῥόδον μου τό προσφιλές
 ἀφοῦ πλέον μαράνθη,
ἄς μαρανθοῦν οἱ κρῖνοι, δέν μ’ ἀγαπᾷ ἐκείνη.

*
σ.226 | Τοῦ Κίτσου

Ἦχος ~11! F
Χέρ τό Κίτσο ἡ μά
τό κίτσο μάνα κάθουνταν
στήν ἄκραν τό ποτάμι μέ τό ποτά μέ τό ποτάμι μάλωνεν.

Χέρ μέ τό ποτάμι μάλωνεν
καί τό πετροβολοῦσε
 ποτάμι μ’ στάσου νά διαβῶ.

Χέρ ποτάμι μ’ στάσου νά διαβῶ,
στάσου γιά νά περάσω,
 γιά νά περάσ’ ἀντίπερα.

Χέρ γιά νά περάσ’ ἀντίπερα
 πέραν στά κλεφτοχώργια,
 π’ ὄχουν οἱ κλέφται σύνοδο.

σ.227 | Χέρ πὄχουν οἱ κλέφται σύνοδο
πὄχουν καί τά λημέργια
 τόν Κίτσο τόν ἐπιάσανε.

Χέρ τόν Κίτσο τόν ἐπιάσανε, 
πάνε νά τόν κρεμάσουν,
 χίλνοι τόν πάνε ἀπ’ ἐμπρός.

Χέρ χίλνοι τόν πάνε ἀπ’ ἐμπρός,



124

καί δυό χιλιάδες πίσω, 
 κι’ ὅλο ξοπίσω πήγαινεν,

Χέρ κι’ ὅλο ξοπίσω πήγαινεν,
ἡ μαύρη του μανοῦλα,
 μυρολογοῦσε κ’ ἔλεγε.

Χέρ μυρολογοῦσε κ’ ἔλεγεν,
μυρολογᾶ καί λέγει,
 Κίτσο μου ποῦ ῏ναι τ’ ἄρματα σ’.

Χέρ Κίτσο μου ποῦ ῏ναι τ’ ἄρματα σ’
καί τά χρυσσᾶ τσιαπράζια,
 μάνα λωλή μάνα τρελλή.

σ.228 | Χέρ μάνα λωλή μάνα τρελλή, 
μάνα ξεμυλιασμένη,
 δέν κλαῖς τά μαῦρα νιάτα μου.
 

Χέρ δέν κλαῖς τά μαῦρα νιάτα μου,
καί τήν παληκαργιά μου,
 μόν’ κλαῖς τά ῎ρημα ἄρματα.

Χέρ μόν’ κλαῖς τά ῎ρημα ἄρματα,
τά ἔρημα τσιαπράζια,
 τόν Κίτσο τόν ἐκρέμασαν.

*
Ἀρχαῖον ἔθιμον τῆς πατρίδος μου, ὁπόταν τά κοράσια ἐν 
τῷ γενικῷ χορῷ χορεύουν. τό παρόν ᾄδεται παρ’ αὐτῶν, εἰς 

ἦχον 1             1!             οὗτοι οἱ στίχοι ἔμειναν ἐν τῇ μνήμῃ μου.

Ὅλαις οἱ βέργαις δέν εἶναι δῶ,
πάεισαν στή βρύση γιά νερό,
μόν’ ἡ δική μου εἶναι δῶ,
γελῶ γελῶ καί τραγουδῶ.
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σ.229 | Βεργίτσα μου ψιλή λιγνή,
γιά δός μοι τό μαντήλι σου,
γιά δός μοι τό μαντήλι σου,
καί μήν τό λές τήν μάνα σου.

Τράβα λιβέντιμ τό χορώ (sic),
θά τό φυλάξω μυστικό,
 θά τό φυλάξω μυστικό,
 γιά τί λιβέντιμ, σ’ ἀγαπῶ.
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σ.230                    | ΧΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Ἀρχαῖα ἔθιμα εἶς τινα μέρη τῆς Μακεδονίας. Ἰδίως δέ εἰς τήν 
ἐπαρχίαν Σεῤῥῶν, καί τά πέριξ.

Τό παρόν λέγεται ταχιανός χαβασύ. Εἰς τό τέλος προσαρ-
μόζει καί καλαματιανόν τι τραγῴδιον ἀρχαῖον, πρός τόν 

ρυθμόν τοῦ χοροῦ. Ἦχος ~2_
(στή σ.230 ὑπάρχει τό τάρριριρριρρίρόμ καί τό κείμενο τοῦ ᾄσματος 
καλύπτει τή σ.231)

σ.231 | Θαυμάζω τό κρύο νερό
τό νεράντζου φίλημα
πού πόθεν καταβαίνει
νεραντζούλα φουντουμένη.

Ποτίζει δένδρα καί μηλαῖς,
τό νεράντζου φίλημα,
 μηλαῖς καί κιδωνίτσιαις,
 ὦ χαρά σταῖς κουκονίτσιαις.

Εἰς πιό λουτρό λουτρίστηκες,
νεράντζουμ δέν ἀκούστηκες,
 κ’ ἔγεινες σάν τό πιουλιούρι
 καί δέν ἔχεις πλιόν κουσούρι.

Εἰς ὅλα εἶσαι ἐκλεκτή,
νεραντζούλα φουντουτή,
 νόστιμη καμωμένη
 νεραντζούλα φουντουμένη.
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*

σ.232 | Χορός τόν ὁποῖον χορεύουσι τήν νύμφην, τήν δευτέραν, 
ἀφού μέλλει νά ἀποχωρήσῃ ὁ παράνυμφος ἀπό τό σπίτι τῶν 
νεονύμφων, ἀρχαῖον ἔθιμον τῆς ἐπαρχίας Σερρῶν. 

 Ἦχος ~2_
(Στή σ.232 ὑπάρχει τό τιρι…ρόμ, πού καλύπτει καί μέρος τῆς σ.233. 
Στό τέλος τοῦ χοροῦ, στή σ.233, ἀναγράφονται τά ἐξής): Ὁ Βγιου-
λιστής ἐπαναλαμβάνει τόν ἴδιον σκοπόν δίς καί τρεῖς ἕως ὅτου κάμει 
τρεῖς στροφές ἡ νύμφη, κι’ ἔπειτα ἀλλάσσει τόν σκοπόν καί χορεύ-
ουσιν οἱ λοιποί.

*
σσ.233-6 | Συρτός ἀρχαῖος, καί σεμνός. Ἔμμετρος, ὡς συνειθίζου-

σιν οἱ παιανισταί Σερρῶν, μάλιστα ὁ περίφημος Βγιουλιστής 

Θωμᾶς. Ἦχος 1             1!            
(Μουσικός χορός, πού τόν παίζουν, μέ τά ὄργανά τους οἱ μουσικοί, 
χωρίς λόγια. Στό τέλος, στή σ.236, ἀναγράφονται τά ἐξής): Ταύτην 
τήν τελευταίαν στροφήν ἐπαναλαμβάνει πολλάκις ὁ παιανιστής ἐνό-
σῳ κρατεῖ ὁ χορός, κατά συνήθειαν, ἐπειδή ἀλλάσσονται οἱ ἐμπρο-
σθοχορευταί κατά σειράν. Πολλάκις δέ προτιμοῦν τάς γυναῖκας ὡς 
ἐμπροσθοχορευτάς.

*
σσ.236-8 | Ἕτερος συρτός. Ἦχος ~4      p

(Μουσικός χορός, ὅπως ὁ προηγούμενος, χωρίς λόγια).

*

σ.238 | Χορός ἡρωικός, Ἦχος 1!            
Πιός εἶδε πράσινο δενδρί,
μαυροματούσα καί ξανθή,
νά ῎χῃ ἀσημένια φύλλα,
μαῦρα μάτχια, μαῦρα φρύδια.



128

Καί στήν κορφή μαλάματα,
κορίτσια μέ τά κλάματα!
 καί στή ῥίζα κρύα βρύση,
 πιός νά πχῇ νά λησμονήσῃ;

σ.239 | Κ’ ἔσκυψα γιά νά πιῶ νερό,
μά τῆς ἀγάπης τόν καϋμό,
 χέρ νά πιῶ καί νά γεμίσω,
 μαῦρα μάτχια νά φιλήσω.

Κ’ ἔπεσε τό μαντήλι μου,
καϋμόν ποῦ ῏χαν τά χείλη μου,
 χέρ τό μαρμαροπλυμένο
 μιά χαρά ἦτον τό καϋμένο.

Κ’ ἐκεῖ πού τό κεντούσανε,
κορίτσια τραγουδούσανε,
 τρία πάρθενα κοράσια,
 σάν τοῦ Μάϊου τά κεράσια.

*
σσ.239-241 | ΧΟΡΟΣ ΤΣΑΜΙΚΟΣ

Κινῆται ἡ Φουστανέλα, βροντοῦν τά Χαμαγλιά. 
Ἦχος 1             1!            [
(Μουσικός χορός, χωρίς λόγια. Στό τέλος, στή σ.241, ἀναγράφο-
νται τά ἐξής): (ὁ χορός) ἄρχεται πάλιν ἐξ ἀρχής, κ.τ.λ. ὡς εἰς τήν 
ἀρχήν. Τοῦτο ἐξακολουθεῖ ἕως ὅτου λάβωσιν ὅλοι οἱ χορευταί, τήν 
πρωτοχορίαν, ἐπειδή εἰς κάθε τέλος τοῦ σκοποῦ, ἀλλάσ(σ)ουν οἱ 
πρωτοχορευταί.

(καί οἱ ἐπόμενοι 19 χοροί, εἶναι χωρίς λόγια. ἀναφέρω ἐδῶ, μόνο τίς 
ἐπικεφαλίδες τους.)
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*
σ.242 | ΧΟΡΟΣ ΚΑΡΣΙΛΑΜΑΣ (Ἀνατολίτικος)

ἤτοι ζεϊπέκ χαβσύ καλαλούμενος. Ἦχος ~2_                                    f
*

σσ.243-5 | ΒΑΛΣ ΓΑΛΙΚΟΣ.  Ἦχος ~4      p
*

σσ.245-6 | ΠΟΛΚΑ.  Ἦχος ~4      p
*

σσ.246-7 | ΠΟΛΚΑ  Παρά Ἠλιάδου τοῦ περιφήμου φλαουτιστοῦ.
Ἦχος ~4      p *

σσ.247-8 | ΠΟΛΚΑ.  Ἦχος ~4      p*
σ.249 | ΠΟΛΚΑ.  Ἦχος ~4      p*
σ.250 ΠΟΛΚΑ, Παντομίμα.  τσιαργιάχ. Ἦχος ~4                                            `&  f

*
σ.251 | ΠΟΛΚΑ, Μιζούρκα ἀρχαία.  Ἦχος ~4      p*
σσ.251-2 | ΠΟΛΚΑ, Μιζούρκα (Ἦχος) ~          7&

*
σσ.252-3 | ΠΟΛΚΑ, Μιζούρκα (Ἦχος) ~2_

*
σσ.253-4 | ΣΩΤΗΣ  Ἀρχαῖον. (Ἦχος) ~4      p
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*
σσ.254-6 | ΜΑΡΣ  Σουλτάν, Μαχμούτ, (Ἦχος) ~4      p      f

*
σσ.256-7 | ΜΑΡΣ, Ἀζιζιέ. (Ἦχος) ~2_*
σσ.257-8 ΜΑΡΣ  Εὐρωπαϊκόν, 1&[*
σ.259 ΜΑΡΣ  Ἑλληνοτουρκικόν. Ἦχος ~4      p*
σσ.259-60 ΜΑΡΣ  Κι’ ὡς πόλκα. (Ἦχος) ~4      p*
σσ.260-1 ΜΑΡΣ  Παντομίμα, (Ἦχος) ~4      p*
σσ.261-2 ΠΟΛΚΑ.  Ἦχος ~4      p

*
σσ.262-3 ΣΩΤΗΣ  Νεώτερον, (Ἦχος) ~4      pf

*
σσ.263-4 ᾎσμα ὅπερ παρελείφθη ἐκ τῆς σειρᾶς του. Ἦχος 4`&   PΔύο πουλάκια ἤμασταν τά δυό ἀγαπημένα,

δύο πουλάκια ἤμασταν τά δυό ἀγαπημένα,
πέρασε κ’ ἕνας κυνηγός καί σκότωσε τό ἕνα,
πέρασε κ’ ἕνας κυνηγός καί σκότωσε τό ἕνα.

Π’ ἀναθεμά σε κυνηγέ,
πού σκότωσες τό ἕνα,
 καί δέν μᾶς σκότωνες τά δυό,
 νά πάμ’ ἀγκαλιασμένα.
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Σταλαγματιά σταλαγματιά
πίπτουν τά δάκρυά μου
 ἐσάπησε τό στῆθος μου
 καί καίετ’ ἡ καρδιά μου.

*
σσ.264-6 | ᾎσμα ἐθνικόν.  Ἦχος ~4fp        kΔεῦτε παῖδες τῶν Ἑλλήνων, ἄνδρες φίλοι τῶν κινδύνων,
σ.265 ἡ πατρίς σᾶς προ | σκαλεῖ, σάλπιγξ τῆς ἐλευθερίας,

σάλπιγξ τῆς ἐλευθερίας πανταχοῦ διαλαλεῖ
   πανταχού διαλαλεῖ.

Ἕλληνες ἄγωμεν, ὅπλα ἄς λάβωμεν,
τό αἷμα τῶν τυράννων ἄς τρέξῃ προποδών.
Ἕλληνες ἄγωμεν, ὅπλα ἄς λάβωμεν
τό αἷμα τῶν τυράννων ἄς τρέξῃ προποδών.

Ἕως πότε τυραννία ἕως πότε ἡ δουλεία
   ἕως πότε ὁ ζυγός;
ζήτω ἡ ἐλευθερία, ζήτω ἡ ἐλευθερία,
τῶν καλῶν ὁ χορηγός, τῶν καλῶν ὁ χορηγός.
Ἕλληνες ἄγωμεν ὅπλα ἄς λάβωμεν, κ.τ.λ.

Δράμωμεν ἐκδικηθῶμεν, ὅλοι ἄς 
   θανατωθῶμεν, 

σ.266    | μετά δόξης καί τιμῆς,
ἐντροπή νά δουλουθῶμεν, ἐντροπή νά 
   δουλουθῶμεν ὡς ἀνδράποδα ἐμεῖς, 
   ὡς ἀνδράποδα ἐμεῖς.
Ἕλληνες ἄγωμεν, κ.τ.λ.

*
Ἕτερον ἐθνικόν. Ἦχος ~4       p    d
Σαν τή σπίθα κρυμμένη στή στάκτη
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ἐκρυβώτου γιά μᾶς λευτεργιά
ἦλθ’ ἡ ὥρα πετιέτε  κιά ’νάπτει
ἐξανοίχθη σέ κάθε μεργιά.

Ἦλθ’ ἡ μέρα φωνάξαντα χείλη,
πού κλεισμένα τά εἶχ’ ἡ σκλαυγιά,
πού κλεισμένα τά εἶχ’ ἡ σκλαυγιά,
καί μέ μιᾶς ἐπετάχθηκαν χίλοι,
κιάλοι χίλοι πετχιῶνται μεμιά
καί μέ μιᾶς ἐπετάχθηκαν χίλοι

σ.267 κιάλοι | χίλοι πετιῶνται μέ μιά.

Τρέχουν ἄρματ’ ἁρπάζουν μέ βίαν,
τόν σταυρόν γιά σημεῖον ἐβάστουν,
καί γυναῖκες παιδιά τούς φωνάζουν
ὁρκισθῆτε για τήν λευθεργιά,
καί γυναῖκες παιδιά τούς φωνάζουν,
ὁρκισθῆτε γιά τήν ελευθεργιά
ὁρκισθῆτε γιά τήν ελευθεργιά.

Τούτ’ ἡμέρα πού θεός εἶχε στείλει
τόν υἱόν του ’ς τόν κόσμον γιά μᾶς,
τούτ’ ἡμέρα ἀδέλφια καί φίλοι
εἶν’ ἡμέρα μεγάλης χαρᾶς.

Σάν θηργιά ὅλ’ ὁρμήσανε τότε
’μβαίνουν μέσα εἰς τήν Ἐκκλησιάν,
συγχωροῦνται τάς ἀγκάλας ἀνοίγουν
παίρνουν ὅλοι τήν θείαν εὐλογίαν.

σ.268 | Τί εὐλογία ῏τον ἐκείνη ἡ θεία
τῶν Ἑλλήνων ἀνάπτ’ ἡ καρδιά, 
τόν σταυρόν γιά βοήθειαν εἶχον
κι’ ἀποκτῆσαν μ’ αὐτόν λευθεργιάν.
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*
Ἡρωικόν ἤ κλεύτικον.  Ἦχος 1!            [           fΚούφκια πέφτουν τουφέκια παναργιά,
καί στοῦ Σίρτση ταῖς ράχαις βουΐζουν,
μαζευμένα εἶν’ ἐκεῖ παληκάργια,
πού τά πεῦκα βογκᾶνε καί τρίζουν.

Ἀπό ξένα λιμέρι’ ἀνταμώνουν,
σ’ ἐρμοκλῆσι ὁλόγναντο ῥάχης,
σ’ ἕνα μνῆμα βαϊόκλαρα στρώνουν,
κιἀνδριάς λέγουν τραγούδια τῆς μάχης.

Χύθη ὁ ἥλιος, ἡ πάχνη διαλύεται,
ἡ αὐγή σάν τήν νιότη γελάει, 
σάν πουλιοῦ ξεσυρμάδ’ ἀγροικιέται
εἰς τά φύλλα τ’ ἀέρι ἄν περνάῃ.

σ.269 | Σέ δροσιαῖς ψιλαῖς στάλαις σκορπιῶνται,
μι’ ἀντηλιάδα σέ μύριαις ἀγνάντια
ἄν ἡ χλόη σέ φύσημα ἐσειόταν,
λές καί χίλια νά ἐτρέμαν διαμάντια.

Ξενοιαστά τά κλεφτόπλα πηδᾶνε,
τό λιθάρ’ ἄλλοι ῥίχνουν σιμά τους,
στ’ ἀργυρᾶ τους τσαπράζια βροντᾶνε
τά χρυσᾶ, κρεμαστά χαϊμαλιά τους.

Ῥουσαλιοῦ ἐξημέρωνε ’μέρα,
πού στόν κάτω οἱ ψυχαῖς κόσμο κλειένται,
μά στοῦ Γιῶργο τόν τάφο μητέρα
δέν στενάζει, τραγούδι’ ἀγρυκένται.

Σταυραδέλφια στόν χρόνο περνᾶνε,
ὅτε χλιαίνει τό χιόνι καί λυώνει,
τ’ ἄρματά τους σέ πεῦκο κρεμᾶνε,
πού τόν ἔρημο τάφον του ἰσκιώνει.
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Δέν τόν κλαῖν, τραγουδᾶνε τήν μάχη,
πού σκοτώθη, καί ῥίχνουν λουλούδια,
μόνη ὁ κλέπτης τιμή θέλει ν’ ἄχῃ,
σάν χαθῇ νά τοῦ βγάλουν  τραγούδια.

Ἐκεῖ ἀκοῦς τό τουφέκι νά πέφτῃ,
νά βογκοῦν ῥεμματιαῖς στή βοή του,
τέτοια δίδουν τιμή ’ς κάθε κλέφτη,
τί ἀπό μι’ ἄνοιξ’ ἀρχίζ’ ἡ ζωή του.

σ.270 Ἐχαμόγερνε ὁ ἥλιος τό βράδυ,
τά πουλιά εἰς τήν ἔρμο σιγοῦσαν,
μιᾶς φλογέρας βοσκοῦ στό λιβάδι,
τά λαλήματ’ ἀκόμ’ ἀντηχοῦσαν.

Τά κλεφτόπλα τριγύρω καθίζουν,
γιά τό Γιῶργο νά λέν ἀρχινᾶνε,
μά τά μάτια τοῦ Λάμπρου δακρύζουν,
βουρκωμένα στό μνῆμα  γυρνᾶνε.

«Μ’ ἀπιστιά τόν σκοτῶσαν! τούς λέγει,
στό δεξί μου ’φονεύθη τό πλάγι!»
Λάμπρο πές μας, τόν λέν, κι αὐτός κλαίγει,
καί μέ πόνο ψυχῆς ἀρχινάει.

«Τοῦ μαγιοῦ γλυκοχάραζε ἡ πούλια
μελιχρό τό φεγγάρι ἐφαινόταν,
πουρπουλίζαν στά φύλλα ἀγριοπούλια,
καί στούς κάμπους ἡ πάχνη ἀπλωνόταν.

Μ’ ἕνα ὄνειρο ὁ Γιῶργος ξυπνάει,
συμφορά σάν νά ἐγνώρισε ὁ νοῦς του,
’ς ἔνοιαις μύριαις τόν νοῦν του σκορπάει,
μά κρυμμένους κρατεῖ τούς σκοπούς του.

Λέν παιδιά, τό σφακτό πρίν τό σφάξουν,
πώς τό μαῦρο τόν χάρο γνωρίζει,
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καί τήν ὥρα μαχαῖρι πού δράξουν,
δέν πηγαίνει, νοιασμένο μουγκρίζει.

σ.271 | Ἔτσ’ ὁ νοῦς του νοιαμένος γυρνοῦσε,
κι’ ἄν τόν εἶχε ἡ ἀνδρεία γιά παίνια,
τώρα φύλλο τ’ ἀέρι ἄν κινοῦσε,
’ς τ’ ἄρματά του γυρνοῦσε τήν ἔνοια.

Νά, στή βίγλα ἕνας γέρος καί φθάνει,
μέ τόν Γιῶργο ζητεῖ νά μιλήσῃ,
πάει ἡ Χάϊδω, τοῦ  λέει, νᾶ λευκάνῃ,
καί μηνάει ν’ ἀνταμῶστε στή βρύση.
Ψαχτά μάτι ’ς ἐκεῖνον καρφώνει,
ποῦ τήν εἶδες τή Χάϊδω; ρωτάει,
τό νυχτόσκαρο, μέ ηὗρε ’ς τ’ ἁλῶνι,
στό νερό πού περνοῦσε νά πάῃ.

Γιά τόν κόπο μαντίλι μοῦ νέθει,
τί, ἀπό λάδι τήν ἔχω παιδί μου,
καί σοῦ εἶπα ὅ,τι αὐτή μοῦ ἐμπιστεύθη,
ἔτσι ἀκρίματη νά ᾖναι ἡ ψυχή μου.

Προῦ χυθῇ τ’ αὐγινό ἀκόμη ἀστέρι,
προῦ τά ’λάφια νά βγοῦν νά βοσκήσουν,
ῥοβολᾶμε, κ’ ἐμπρός σέ καρτέρι
τά σκυλιά μᾶς φυλᾷν νά χτυπήσουν.

Στό πετρόρεμ’ ἄπ’ ἔξω θυμοῦμαι,
πού τόν τόπο πλατάνια τόν κρύφτουν,
ποδοβόλισμα ’λάφισμ’ ἀκοῦμε
δέν τ’ ἀκούσαμ’ ἀκόμη… καί ῥίχτουν.

σ.272 | Φωτιά ἐμεῖς, φωτιά ’κεῖνοι, κ’ ἐῤῥίχτη.
«Τό σπαθί σου, μοῦ λέει, κ’ ἐμπρός ἔλα»
κι’ ὁ καπνός τῆς μπαρούτης τόν κρύφτει,
μ’ ἀναφτή στή φωτιά φουστανέλα.
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Δύω κάτω νεκρούς δρασκελάει,
κ’ οἱ λοιποί στή φευγάλα γλυτώνουν,
μά δυό βόλια στά στήθη ἀγροικάει
π’ ἀρχινᾶν στήν καρδιά νά κρυώνουν.

Τίς πληγαῖς μέ μαντύλι τοῦ δένω,
μά οἱ πληγιές του τό αἷμα του χύνουν,
«Λάμπρο, μοῦ εἶπε, καϋμένε πεθαίνω,
ἄ! τά βόλια στό χάρο μέ δίνουν.

Τ’ ἄρματά μου, σύ Λάμπρο μου, νἄχῃς,
πές τῆς Χάϊδως, ἡ δόλια μήν κλάψῃ,
στό ἐρμοκλήσι ἄν ἔρθῃ τῆς ῥάχης,
δεῖξ’ τό μνῆμα, κηρί νά μ’ ἀνάψῃ.

Τήν καϋμένη… δέν μ’ ἄφησ’ ἡ μοίρα...»,
τοῦτο πρόφθασε κ’ εἶπε καί σβύνει,
βαρύ τότε κουφάρι τόν πήρα
καί τόν θάψαμε…..

Παύει ὁ Λάμπρος, κ’ εὐθύς σηκωθῆκαν,
τά τουφέκια στό μνῆμ’ ἐτινάξαν,
τό φιλί χωρισμοῦ φιλιθῆκαν,
κι ἀπ’ ἐκεῖ στά βουνά τους πετάξαν.

*
σ.273 | Ἕτερον ᾎσμα. Κλέφτικον.  Ἦχος ~7    {           kἌχ ἄσπρα πουλιά καί μαῦρα μήν τόν 

   ἴδατε, τόν ἀπαντήσατε,
τόν Λέγκον τόν λεβέντην τόν ἀρχιληστήν 
   τόν καπετάνιον τόν ἀρχιληστήν.
Ἄχ σέ βλαχοπούλαις στάνη χθές τον τόν ἴδαμε 
   τόν ἀπαντήσαμε,
πέντ’ ἕξη βλαχοπούλαις τον κερνούσανε 
   τόν Καπετάνιο τόν τραγουδούσανε.
Τόν Λέγκο τόν λεβέντη, κι’ ἡ μικρότερη 
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   ἡ εὐμορφότερη.
Κρυφά τόν κουβεντιάζει, δέν πανδρεύεσαι 
   βρέ Καπετάνιο δέν προξενεύεσαι,
δέν παίρνεις βλαχοπούλα ‘σάν καί μένανε 
   βρέ Καπετάνιο ’σάν καί μένανε.

σ.274 | Δέν πέρνω βλαχοπούλα ‘σάν καί σένανε
ἄει μώρ’ βλαχοπούλα ’σάν καί σένανε.
Γιατί φορεῖ τά μαῦρα ἡ μανούλα μου 
   μώρ’ ἡ μανούλα μου.

*
Ὁ Ἀλῆ πασιᾶς μέ τούς Σουλιώτας.  Ἦχος 1!            [Ἄχ ἕνα πουλάκι κάθονταν ἐπάνω στό γεφύρι,
μυρολογοῦσε καί ἔλεγε τ’ Ἀλῆ πασιᾶ τοῦ λέγει:
Δέν εἶναι ’δῶ τά Γιάννινα νά φκιάσῃς σιαδραβάνι
δέν εἶν’ ἐδῶ ἡ Πρέβεζα νά φκιάσῃς παλιομέρι.
Μόνον τό Σούλι ’ξακουστό Σούλι τό ’παινεμένο,
πού πολεμοῦν μικρά παιδιά γυναῖκες καί κορίτσια,
πού πολεμᾶ Τζαβέλινα ’σάν ἄξιο παληκάρι,
βαστᾷ φυσέκια στήν ποδιά καί τό σπαθί στό χέρι,
μέ τό παιδί στήν ἀγκαλιά στό ἄλο τό τουφέκι,
‘σάν λεοντάρι πολεμᾷ κ’ ἐμπρός ἀπ’ ὅλους πάει.

*
Χορευτικόν, εἰς Ἦχον 7-[                                                    

Vk
σ.275 Θαυμάζομαι τό κρύο νερό | τό νεράντζο 
    φίλημα

πόθεν καταβαίνει νεραντζούλα 
   φουντωμένη
πόθεν καταβαίνει νεραντζούλα 
   φουντωμένη.
Ἀπό κρημνό κρημνίζεται, τό νεράντζο 
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   φίλημα,
σέ περιβόλι ’μβαίνει, νεραντζούλα 
   φουντωμένη,
ποτίζει δένδρα καί μηλαίς, τό νεράντζο 
   φίλημα,
μηλαίς καί κυδωνίτσιαις, ὦ! χαρά
   ’σταίς κουκωνίτσιαις.
Καί ἡ δική μου λεϊμονιά, τό νεράντζο 
   φίλημα,
’ς τόν ἄμμον φυτευμένη, νεραντζούλα 
   φουντωμένη.

σ.276 | Δίχως νερό ποτίζεται, τό νεράντζο φίλημα,
δίχως καρπόν δέν μένει νεραντζούλα 
   φουντωμένη.
Κάμνει λεϊμόνια μάλαγμα, τό νεράντζο φίλημα,
τά φύλλα σύρμ’ ἀσήμι, νεραντζούλα φιλημένη.
Ὅπιος τά κόπτει κόβεται, τό νεράντζο φίλημα,
κ’ ὅπιος τά φάει πεθαίνει, νεραντζούλα φουντωμένη.
Ἐγώ ἄς τό κόψω κ’ ἄς κοπῶ, τό νεράντζο φίλημα,
ἄς φάγω κι’ ἄς πεθάνω, νεραντζούλα σέ φυλάγω.

*
Ἕτερον χορευτικόν, εἰς Ἦχον 7-[     

V
                               k

Ποιός εἶδε πράσινο δενδρί,
μαυροματούσα καί ξανθή,
νά ’χῃ ἀσημένια φύλλα,
μαῦρα μάτια μαῦρα φρύδια
νά ’χῃ ἀσημένια φύλλα,
μαῦρα μάτια μαῦρα φρύδια.

σ.277 | Καί στήν κορφή μαλάματα,
κορίτσια μέ τά κλάματα,
κι’ εἰς τήν ῥίζα κρύα βρύση,
ποιός νά πιῇ νά λησμονήσῃ.
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Κ’ ἔσκυψα γιά νά πιῶ νερό,
μά τῆς ἀγάπης τόν καϋμό,
χέρ νά πιῶ καί νά γεμίσω,
μαῦρα μάτια νά φιλήσω.

Κ’ ἔπεσε τό μαντήλι μου,
καϋμό πού ’χει τά χείλη μου,
τό βαρυπιμπιλιασμένο,
μιά χαρά ἦτον τό καϋμένο.
Ἐκεῖ ποῦ τό κεντούσανε,
κορίτσια τραγῳδούσανε,
τρία εὔμορφα κορίτσια,
‘σάν τοῦ Μάϊου τά κεράσια.

*
Ἕτερον ἐκ τῶν τοῦ Ν. Σιγάλα,  ~7       [                                                      

V         k
Δένδρον εἶ- βρέ δένδρον εἶ εἶ-
δένδρον εἶχα στήν αὐλήν μου,
δένδρον εἶχα στήν αὐλήν μου
γιά παρηγοριά δική μου.

Καί δέν ξεύρω τί δενδρό ῏ναι
τόν καρπόν του ἄν τόν τρῶνε,
κ’ εἶχ’ ὁλόχρυσα τά φύλλα
κι ἀσημένια τά κλωνιά.
Καί στήν ῥίζαν κρύα βρύση,
ποιός τήν κάνει τέτοια κρίση.
Κ’ ἔσκυψα νά πιῶ νερό,
φιλῶ τά μάτια της τά δυό
γιά νά πιῶ καί νά γιομίσω
καί τήν κόρη νά φιλήσω.

*

Ἕτερον, Ἦχος βαρύς 6^k                                }
Ξένος ἤμον κιὀρφανός πάντα γυρίζω μοναχός,
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τήν στράτα δέν ἠξεύρω τήν ἀγάπη μου 
    νά εὕρω.
τήν στράτα δέν ἠξεύρω τήν ἀγάπη μου 
    νά εὕρω.
Καί πέρνω τό στρατί στρατί, κλάψταις με μάτιαμ 
    ‘σάν βροχή,

σ.279 | στρατί τό μονοπάτι, βάσανα ’πὄχ’ ἡ 
     ἀγάπη.

Τό μονοπάτι μ’ εὔγαλε, κι’ ἀγάπη μου 
    μέ τρέλλανε,
στ’ ἀγάπης μου τήν πόρτα, πού τήν ἀγα-
    ποῦσα πρῶτα.
Βρίσκω τήν πόρτα σφαλικτή, κλάψταις με 
    μάτια ‘σάν βροχή,
καί τά κλειδιά παρμένα, ὤχ ἀλλοίμονον 
    ’ς ἐμένα.
Καί τούς γειτόνους ἐρωτῶ, ποῦ ἦναι ἀ-
    γάπημ π’ ἀγαπῶ,
μέσα ἦναι καί κοιμᾶτε, καί ἐσένα 
    σ’ ἐνθυμᾶται.
Kι’ ἄν ἦναι μέ τήν μάνα της, ‘πάγω 
    κ’ ἐγώ ἀντάμα της,
Ἄν ἦναι κι’ ἀδελφός της, ἔξω εἶν’ ἀ-
    γαπητικός της.

*
Ἕτερον, εἰς Ἦχον ~  1     5`!                    s V

σ.280 Πάεισα στή βρύση γιά νερό, κρύο νερό νά | πάρω
μιάν ἀδικιά μοί ἔρριξαν.
Μιάν ἀδικιά μοι ἔρριξαν πως φίλησα 
  κορίτσι μέ βάλανε στή φυλακή.
Μέ βάλανε στή φυλακή γιά δεκαπέντε
χρόνια, καί τά κλειδιά ἐχάσανε.
Καί τά κλειδιά ἐχάσανε, καί κάμω ἄλ-
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  λα δέκα, πορτοκαλιά ἐφύτευσα.
Πορτοκαλιά ἐφύτευσα, στῆς φυλακῆς τήν
  πόρτα, πουρτοκαλάκια ἔφαγα.
Πουρτοκαλάκια ἔφαγα κι’ ἀκόμα δέν
  μ’ ἐβγάλαν, μιά Κυργιακή μιά πασχαλιά.
Μιά Κυργιακή, μιά πασχαλιά,  μιά ’πίσημος ἡμέρα,
  μέ πῆρε τό παράπονο.
Μέ πῆρε τό παράπονο, κι’ ἀρχήνισα νά
  κλαίω, κι’ ἀρχίνησα νά τραγουδῶ.
Κι’ ἀρχίνησα νά τραγουδῶ, τῆς ξενιτιᾶς
  τραγούδια, Βασιλοπούλα τ’ ἄκουσε.
Βασιλοπούλα τ’ ἄκουσε ψιλά ’π’ τό παραθύρι,
  πιός εἶν’ αὐτός πού τραγουδεῖ.
Πιός εἶν’ αὐτός πού τραγωδεῖ, πιός εἶν’ αὐ-
  τός πού κλαίει,

σ.281 | νά τόν χαρίσω ἐνεά χωργιά,
νά τόν χαρίσω ἐνεά χωργιά, καί
  δέκα βελαέτια, δέν θέλω ’γώ
  τά ἐνεά χωργιά.

Δέν θέλω ’γώ τά ἐνεά χωργιά, τά δέ-
  κα βελαέτια, μόν’ θέλω τήν μεσούλα σου.
Μόν’ θέλω τήν μεσούλα σου, ποῦ εἶναι
  δακτυλιδένια,
  δέν εἶσαι βασιλόπαιδο.
Δέν εἶσαι βασιλόπαιδο τῆς γενεᾶς μου αἷ-
  μα, μόν’ εἶσαι ‘να κλεφτόπουλο.

*
Ἕτερον μικτόν, Ἦχος 1[ k
 Βασιλικός μά τρίκλωνος
μά πέκ γιουζέλ κοκαρσήν (μα πολύ ωραία ευωδιάζεις)
ἄν ἴσως καί μέ ἀρνησθῆς
χατήρημή ποζαρσήν (μη χαλάς το χατήρι μου).
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Σενίν ἰτσίν (Για σένα) τά νιάτα μου τά ἔφθειρα καί πάνε.
σ.282 | Σενίν δουστοῦν δουσμᾶν ὀλτοῦ (για σένα ο αγαπημένος σου 
         έγινε εχθρός),

 γυρέβουν νά μέ φᾶνε.
Ἀντικρύμ’ ἦλθες κι’ ἔκατσες,
 δαχά περί γελσένα (δεν έρχεσαι ακόμη πιο κοντά),
Κι’ ἀπ’ τό δεξί τό μάγουλος
 πίρ σιαφταλί βερσένα (δώσε μου ένα φιλί).
Δέν θέλω πλειά νά μ’ ἀγαπᾶς
 ν’ ἴτσιν πουρδάν γκετσέρσιν; (γιατί περνάς από εδώ;)
γιατί ἦρθαν καί μ’ εἴπανε
 πασκά γερδέ σεβέρσιν (σε άλλο μέρος ερωτοτροπεῖς).
Γκετζέ γιουντιούς (βράδυ πρωί) σέ ἀγαπῶ
 δέν ἔχω ἡσυχίαν
δερτίμ είλε τσεκέρυμ μπέν (το ντέρτι μου τραβώ εγώ)
 μέ ἄκραν τυραννίαν.

(Τη μεταγραφή και τη μετάφραση των τουρκικών στά ελληνι-
κά οφείλω στή φιλική συμπαράσταση του Κωνσταντινουπολίτη 
Ομότ. Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης Σωτηρίου Βαρναλίδη).

*
Ἕτερον χορευτικόν, Ἦχος 7-[Κάτω στό γιαλό κάτω στό περιγιάλι βάϊ,
κάτω στό γιαλό κάτω στό περιγιάλι βάϊ,
κάτω στό γιαλό κοντή νεραντζούλα φουντωτή

σ.283 κάτω στό γιαλό κοντή | νεραντζούλα φουντωτή.

Πλένουν Χιότησες πλένουν παπαδοπούλαις,
πλένει Χιότησα κοντή νεραντζούλα φουν-
    τωτή.
καί μιά Χιότησα μικρή παπαδοπούλα,
καί μιά Χιότησα κοντή νεραντζούλα φουν-
    τωτή.
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Πλένει κι’ ἅπλωνε καί μέ τήν ἄμμο παίζει,
πλένει κι’ ἅπλωνε κοντή, λεϊμονίτσα φουντω-
    τή.
Κι’ ἄρμενο περνᾶ χρυσοπαλαμισμένο,
κι’ ἄρμενο περνᾶ κοντή νεραντζούλα 
    φουντωτή.
Ἔλαμψε κι’ αὐτό κ’ ἔλαμψαν τά κουπιά του,
ἔλαμψε κι’ αὐτό κοντή νεραντζούλα 
    φουντωτή.
Φύσιξε βοργιάς, μαΐστρος τρεμοντάνα,
φύσιξ’ ὁ βοργιάς κοντή, νεραντζούλα 
    φουντωτή.

Κι’ ἀνασήκωσε τό ποδοφούστανό της,
κι’ ἀνασήκωσε κοντή, λεϊμονίτσα 
    φουντωτή.
Καί τῆς φάνηκεν ὁ ποδοστράγαλός της,
καί τῆς φάνηκε κοντή νεραντζούλα 
    φουντωτή.

σ.284 | Κ’ ἔλαμψ’ ὁ γιαλός κ’ ἔλαμψ’ ὁ κό-
     σμος ὅλος,

κ’ ἔλαμψ’ ὁ γιαλός κοντή νεραντζούλα 
    φουντωτή.

*
Ἕτερον χορευτικόν, παρά Παρθενίου Ἱεροδιακόνου περιφή-

μου τῶν Σεῤῥῶν, εἰς Ἦχον ~4      p                      f 

Καλόγερος ἐκάκιωσε ζούμπουρ 
   ζουμπουρλάκι μου
καλόγερος ἐκάκιωσε ζούμπουρ 
   ζουμπουρλάκι μου
καί τά βουνά νά βαίνει, ὦ! τόν εὐ-
   λογημένον
καί τά βουνά νά βαίνει, ὦ! τόν εὐ-
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   λογημένον.
Κ’ ἔκατσε κ’ ἐπελέκισε ζούμπουρ 
   ζουμπουρλάκι μου,
πέντε σακιά ἀδράχτια,
   ὦ! τόν εὐλογημένον.

σ.285 | Γυναῖκες τόν ἀπήντησαν ζούμπουρ 
    ζουμπουρλάκι μου,

καί ἐρωτήσανέ τόν, ὦ! τόν εὐλο-
   γημένον,
Καλόγερε τ’ ἀδράχτια σου ζούμπουρ 
   ζουμπουρλάκι μου,
πόσο θά μᾶς τά δώσῃς, ὦ! τόν εὐ-
   λογημένον,
πέντε τά δίδω στόν παρά μπρέμ 
   τόν τρισκατάρατον,
Δέκα τά δίδω στ’ ἄσπρο, ὦ! τόν εὐ-
   λογημένον.
Κι’ ὅπια μοί δώσ’ ἕνα φιλί μπρέμ 
   τόν τρισκατάρατον,
τά δίδω μέ τόν Σάκκο, ὦ! τόν εὐλο-
   γημένον.

*
Ἕτερον, εἰς Ἦχον ~4      pf

C
Ἑσπερία μου αὔρα, ἀθῴα,
καί ἁγνή ὡς ἀγγέλου πνοή,
πέτα τώρα πλησίον ἐκείνης,

σ.286 | εἶναι νύκτα οὐδείς σ’ ἐννοεῖ.

Θά κοιμᾶται ἡ κόρη λυμένη,
εἰς τούς ὤμους της πέριξ χυτή,
καί τά μάτια τό στόμα κλεισμένον,
πλήν ’ς τά στήθ’ ἡ καρδιά της κροτεῖ.
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Τήν μελίχρυσον θώπευσον κόμην,
τόν λευκόν της τόν ζῶντα λαιμόν,
ἕν ψιθύρισον ἄχ! εἰς τά ὦτα,
τῆς καρδιᾶς μου δηλοῦν τόν καϋμόν.

Εἰς τό ἄχ σου αὐτό τερπνή αὔρα
ἡ ὡραία ψυχή δέν ξυπνᾷ,
πλήν τό πρόσωπον στρέφει ἀλλοῦθεν,
καί βαθύν ῥεμβασμόν ἀρχινᾷ.

Ἑσπερία μου αὔρα ἀθώα
καί ἁγνή ὡς ἀγγέλου πνοή
γένου ὄνειρον τότε ὡραῖον
καί εἰπέ της ἡδείᾳ φωνῇ:

Ἄχ λυπήσου κυρία ἕν πλάσμα
καθεκάστην μέ κάμνει θερμόν,
εἶμ’ ἡ αὔρα καί ὅμως δέν εἶμαι
ξεψυχῶ εἰς αὐτοῦ τόν φλογμόν.

Ἀπ’ τά μάτια του ῥέει τό δάκρυ 
ἀνεξάντλητον καίει ὡς πῦρ

σ.287 | στεναγμοί τοῦ σπαράττουν τό στῆθος
καί ὁ πέριξ φλογίζετ’ αἰθήρ.

Δι’ ἐσέ ἀποθνήσκει ὁ τάλας
ἀλλά χαίρει γλυκείαν χαράν,
ἐπειδή ὡς θεόν σέ λατρεύει
ἐπειδή δίδεις σύ τήν πυράν.

Τήν ζωήν του αὐτήν μόνον ἔχει
τιμαλφέστερον πρᾶγμα εὐθύς
ὁλοκαύτωμ’ αὐτήν σοῦ προσφέρει
γίνου γίνου θεά συμπαθής.

Ἀλλ’ ὦ αὔρα ἐάν σ’ ἐπιπλήξῃ
εἶν’ ἡ ἐσχάτη εἰπέ της στιγμή,
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σέ ἀφίνει τό ὕστατον χαῖρε
οἱ πικροί του δηλοῦν στεναγμοί.

Ὅταν θύελλα πνέει θαλάσσης
καί τό μαῦρον σαλεύει νερόν,
καί τό κῦμα συστρέφει ὡς γίγας
ὀρυγμόν ἐκφυσῶν φοβερόν.

Ἀφιέρωσον τότε ὀλίγας
πρός ἀνάμνησιν μόνον στιγμάς,
καί ὁμοίως εἰπέ ἡ ψυχή σου
πρός τόν θάνατον ἔχει ὁρμάς.

*
Ἕτερον, εἰς Ἦχον ~2_σ.288 | Τώρα τά πουλιά τώρα τά χιλιδόνια
τώρα τήν αὐγήν ξυπνοῦν, τήν αὐγήν
ξυπνοῦν καί γλυκοκεϊλαδοῦνε
τώρα οἱ ε τώρα οἱ εὔμορφαις.

Τώρα οἱ εὔμορφαις μυρολογοῦν καί λέγουν
ξύπν’ ἀφε - ξύπν’ ἀφέντη μου,

Ξύπνα ἀφέντη μου, ξύπνα καί μήν κοιμᾶσαι,
ξύπν’ ἀγκάλ - ξύπν’ ἀγκάλιασε.

Ξύπν’ ἀγκάλιασε κορμί ‘σάν κυπαρίση,
 λαιμόν κα - λαιμόν κάτασπρον.

Λαιμόν κάτασπρον, βυζιά ‘σάν λεϊμονάκια,
 ξύπν’ ἀφε - ξύπν’ ἀφέντη μου.

Ἄφσε λιγερή ὕπνον νά παρ’ ὀλίγον,
 γιατ’ ἀφεν - γιατ’ ἀφέντης μου

Γιάτ’ ἀφέντης μου στήν βάρδια μ’ εἶχ’ ἀπόψε
 γιά νά σκοτωθῶ.
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σ.289 | Γιά νά σκοτωθῶ ἤ σκλάβον νά μέ πάρουν
 μά ῎δωκε - μά ῎δωκ’ ὁ Θεός

Μά ῎δωκ’ ὁ Θεός μιάν δύναμιν μεγάλην 
   κί ἐξεσπάθωσα.

Κι’ ἐξεσπάθωσα εἰς εἴκοσι τριάντα,
   δύω σκώ - δύω σκώτωσα,

Δύω σκώτωσα καί τέσσαρας ’ς τό εὖγα,
   οἱ ἄλλοι μἔ - οἱ ἄλλοι μ’ ἔφυγαν.

Οἱ ἄλλοι μ’ ἔφυγαν, οἱ πέντε λαβωμένοι
   ἄφσες με - ἄφσες με χρυσῆ,

Ἄφσες με χρυσῆ μά πάρ’ ὀλίγον ὕπνον,
   Ἄχ! ξύπν’ ἀφε - ξύπνα ’φέντη μου.

*
Ἕτερον, Ἦχος ~4      χρωματικός.

Εἰς χρόνους 4½. Σοφιάν p
W 

Ἀπόψε κλέψαν τή Μανιώ
ἀπόψε κλέψαν τή Μανιώ

σ.290 τρεῖς Τουρκαρβανιτά | δες
ἀμάν ἀμάν γιουζέλ Μανιώ.

Τήν πῆραν καί τήν ’πήγανε,
μέσ’ στούς ζαλαχανάδες,
ἀμάν ἀμάν γιουζέλ Μανιώ.

Μανιώ μου τό φακιόλι σου
μήν τό πολυστραβώνεις
ἀμάν ἀμάν γιουζέλ Μανιώ.

Κάμνεις τή γειτονιά κακό,
κ’ ἐμένα θανατώνεις
ἀμάν ἀμάν γιουζέλ Μανιώ.
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*
Μπουσελίκι. Ἦχος ~71&[Σάν ἀποθάνω ποιός θά μοί κλείσῃ,
τούς δακρύβρεκτούς μ’ ὀφθαλμούς,
κιό’ταν προφέρω τό ὄνομά σου

σ.291 | μακράν θά εἶσαι δέν θά μ’ ἀκοῦς
κιό’ταν προφέρω τό ὄνομά σου μακράν 
θά εἶσαι δέν θά μ’ ἀκοῦς.
Στάσου περίμενε λιγάκι ἀκόμα
 ὅσου νά σκάψουνε βαθιά τό χῶμα,
μή μᾶς νοήσουνε καί μᾶς χωρίσουνε 
 φῶς μου γλυκύ.

Ψυχή ἀθλία, τί δυστυχία.
 ἀκαταπαύστως σέ τυραννεῖ!
δέν ἔχεις φίλον, πιστόν μέ ζῆλον
νά σέ λυπῆται, νά σέ πονῇ.
Ὁ κόσμος ὅλος, πλάνη καί δόλος,
δέν εἶνε ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς,
νά μέ σκοτώσῃ ἀπό τούς πόνους 
 τέτοιας πληγῆς;

σ.292 | Κλαίγω φωνάζω, ἀναστενάζω,
καί πᾶσαν ὥραν λιποθυμῶ,
τόν θάνατόν μου, τόν ὄλεθρόν μου
 ἀπελπισμένος ἐπιθυμῶ,
εἰς τόσον πόνον, ὁ τάφος μόνον,
εἶν’ ἐπιτήδειος ἰατρός,
καί θεραπεία, θάνατος ἄωρος,
 καί πικρός.
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*
Ἕτερον, Ἦχος ~11!                              gf
Μαλαματένιος ἀργαλιός,
κ’ ἐλεφαντένιο κτένι,
κ’ ἕνα κορμί ἀγγελικό
κάθεται καί ὑφαίνει.

Μ’ ἑξῆντα δυό πατήματα,
σαράντα δυό καρούλια,
κι’ ὁ βρόντος κι ὁ ἠχός πολύς
ἀπ’ τά ψιλά τραγούδια.

σ.293 | Πραγματευτής ἀπέρασε
στόν μαῦρον καβαλλάρης,
 κοντοκρατεῖ τόν μαῦρόν του,
 καί τήν καλημεράει.
Καλή σου ‘μέρα κόρη μου,
καλῶς τόν ξένον πού ἦλθε,
 κόρημ πῶς δέν πανδρεύεσαι
 νά πάρῃς παλλικάρι;
Κάλλιο νά σκάσ’ ὁ μαῦρος σου,
παρά τόν λόγον πού ῏πες,
 ἔχ’ ἄνδραν ει’ στήν ξενιτιά,
 δώδεκα χρόνους τώρα.
Κι’ ἀκόμα τρεῖς θά καρτερῶ,
καί τρεῖς τόν ἀπαντέχω,
 κι’ ἄν δέν ἐλθῇ κι’ἄν δέν φανῇ,
 καλογρηά θά γείνω.
Κι’ εἰς τό κελλί θά σφαλισθῶ
τά μαῦρα θέ νά βάλλω,
 κόρημ’ ἄνδρα’ σ ἀπέθανε
 κόρημ ἄνδρα σ’ ἐχάθη.
Τά χέργια μου τόν κράτησαν,
τά χέργια μου τόν θάψαν,
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 ψωμί κηρί τόν μοίρασα,
 κι’ εἶπε νά μοῦ τό δώσῃς.

σ.294 | Τόν κράτησες; Τόν ἔθαψες;
Ὁ Θεός νά σ’τά πληρώσῃ,
 ψωμί κηρί τόν μοίρασες
 ἐγώ σοῦ τά πληρώνω.
Ἐγώ φιλί τόν δάνεισα
κ’ εἶπε νά μοῦ τό δώσῃς,
 φιλί κι’ ἄν τόν ἐδάνεισες
 τρέχα καί γύρευέ τόν.
Κόρημ ἐγώ μ’ ὁ ἄνδρας σου,
ἐγώ ῏μαι ὁ καλός σου,
 ἄν ᾖσαι σύ ὁ ἄνδρας μου,
 ἄν ᾖσαι ὁ καλός μου.
Δεῖξε σημάδια τοῦ σπιτιχιοῦ,
κι’ ἀπέκει νά σ’ ἀνοίξω,
 μηλιάν ἔχεις στήν πόρτα σου
 καί κλῆμα στήν αὐλή σου.
Κάμνει σταφύλια ῥοζακιά,
καί τό κρασί του μέλι,
 τό πίνει ἡ γιανιτσαργιά
 καί πάει νά πολεμήσῃ.
Τό πίνει ἡ πτωχολογιά
καί λησμονᾷ τά χρέη,
 αὐτά τά ξεύρ’ ἡ γειτονιά
 τά ξεύρ’ ὁ κόσμος ὅλος.

σ.295 | Δεῖξε σημάδια τοῦ κορμιοῦ
κ’ ἔπειτα νά σ’ ἀνοίξω.
 Ἐλαιάν ἔχεις ’ς τό μάγουλο
 ἐλαιάν ’ς τήν ἀμασχάλην.
Καί ’ς τό δεξί σου τό βυζί
 μικράν δαγκαματίτσα,
 βάγιαις τρεχάτ’ ἀνοίξατε,
 αὐτός εἶν’ ὁ καλός μου.
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*
Ἕτερον, Ἦχος βαρύς 6^                 εἰς 3½ χρόνους  }
Ὅλαις οἱ παπαρούναις παπαρούνα μου
ὅλαις οἱ παπαρούναις τόν μάϊ ἀνθίζουνε
 τόν μάϊ ἀνθίζουνε.

*
σ.296 | Ἐθνικόν, Ἦχος ~4      pf

C                               k
Σηκωθῆτε σηκωθῆτε ἀπ’ τόν ὕπνον τόν βαθύν
κιεμπρός ὅλοι μήν ἀργῆτε τό τουφέκι τό σπαθί
εἰς τό βῆμα τό ταχύ σας καί στήν λόγχην
τήν βαριάν ἄς ἀναστηθοῦν μαζῆ σας δάση,
πόλεις καί χωργιά, ἄς ἀναστηθοῦν μαζῆ σας
δάση πόλεις καί χωριά.

Φοιτητής καί στρατιώτης σάν τό συνεφον
περνῶ κ’ εἶμαι δίκοπη νεότης ἀστραπή 
   μέ κεραυνόν.

σ.297 | Ῥίχν’ ἡ πούλια ’ς τ’ ἄρματά μου μυστικαῖς
ἀκτῖνες τρεῖς κ’ εἶν’ αὐταῖς τό συνθημά μου,
λόγχη, νόμος καί πατρίς.
Φθάνει πλέον τόσοι χρόνοι ’ντροπιασμένοι
ταπεινοί, πού τό αἶσχος μᾶς πλακώνει
 κ’ ἡ ψευτιά μᾶς τυραννεῖ,
 παντοῦ τώρα μπαγιονέτα
 παντοῦ θάῤῥος καί φωτιά
 τρέξ’ ἀηδόνι μου καί πέτα
 εἰς τῆς Κύθνου τήν Ἰτιά.

Σέ δακτυλιδένια μέση τό σπαθί κ’ ἐγώ φορῶ,
κ’ ὅπιος θέλω καί μ’ ἀρέσει τήν πατρίδα μου φρουρῶ,
 ἄν τά χέργια προδοσία
 νά μοῦ δέσῃ προσπαθῇ,
  στάσου λέγω τολμητία!
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  παλαμῆδι καί σπαθί!
Δέν ’ντροπιάζω τ’ ἄρματά μου, τά στολίζω μέ μυρτιά,
καί βοΐζει τό ὄνομά μου στοῦ δεσποτισμοῦ τ’ αὐτιά,
  κι’ ὅταν ἄνεμος τά γέρνει
  ἤ τό κῦμα τά κινεῖ
  στεναγμός πνιγμένος φέρνει
  ὁπλισθῆτε παρ’ εὐθύς.
Ἐθνοφύλακες καϋμένοι πάει πλέον ἡ σκλαβιά,
καί δέν λυώνομεν δεμένοι ‘σάν λεοντάρια 
    στά κλουβιά.

σ.298 Ἐμπρός τώρα νέος, γέρος,
ὁ καθ’ ἕνας νά φανῇ
 στό ξεσπάθωμα Φαβιέρος
 Λεωτσάκος στή θανή.
Κ’ ἡ ἐλευθερία πάλιν στηριγμέν’ εἰς κεραυνό,
μέ τό Διάκο θά προβάλλῃ ‘σάν καί πρῶτα στό βουνό,
 τ’ ὄνομά μας, ὅλο μύρον
 ἐζημώθη μυστικά
  ἀπό αἵματα μαρτύρων
  καί λουλούδια νεκρικά.
Ὅπου ἄμετραις θυσίαις καί πληγαῖς σπαρακτικαῖς
ἀπό θλίψεις ἐξορίαις ἀνακρίσεις φυλακαῖς,
 κι ὅλα αὐτά λειτουργημένα
 μ’ ἕναν ὅρκον σεβαστόν
  συγχωνεύονται εἰς ἕνα,
  τό σπαθί ὅπου βαστῶ.
Ἄν δέν θέλῃ πρίν ἀκμάσῃ, ἕνα ἔθνος νά χαθῇ,
στό πλευρό του ἄς κρεμάσῃ ἐθνοφύλακας σπαθί.
 Τό φοροῦσ’ ἡ ἀρχαιότης
 στό περίφημο στενό,
  εἰς Κιάφαν ὁ Σουλιώτης
  ὁ Μανιάτης στό βουνό.
Κι’ ὅταν ἔπεφτες σφαγμένος Κωνσταντῖνε 
     ‘σάν ἀετός,
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σ.299 | ἕνας ἦσον εἰς τό γένος ἐθνοφύλαξ ζηλευτός.
 Τοῦ Χρυσοῦ Μωραϊτίνη
 τό σπαθί κι’ ἐγώ φορῶ,
  πού δροσιά καί μίσχο χύνει
  στό νησί τό θλιβερό.
Λεονταρόπουλα σφιγμένα ἀγκαλιά τήν ἀγκαλιά
κρυφοπαίζουν τά καϋμένα στήν πικράν ἀκρογιαλιά,
 κι’ ὅταν ἄνεμος τά γέρνει,
 ἤ τό κῦμα τά κινῇ
  στεναγμός πνιγμένος φέρνει
  ὁπλισθῆτε μια φωνή.

*
Ἕτερον, Ἦχος ~4      p Διωγμός Ὄθωνος.

Ἕως πότε ἡ ξένη ἀκρίδα
 ἕως πότε κουφός Βαυαρός
 νά γυμνώνῃ τήν δόλιαν πατρίδα
 ἐγερθῆτε ἀδέλφια καιρός
 νά γυμνώνῃ τήν δόλιαν πατρίδα
 ἐγερθῆτε ἀδέλφια καιρός.

σ.300 | Ἀναιδῶς τήν θρησκείαν ἐμπαίζει
 καί τούς νόμους τό τέρας πατεῖ
 νά μᾶς ‘βρίζουν δυό τρεῖς Βαβαρέζοι
 τίνος πλέον καρδιά τό κρατεῖ;
Νά μᾶς σφάζουν μ’ αὐτά μας τά χέργια
 νά μᾶς διώχν’ ἀπ’ αὐτήν μας τήν γῆν,
 εἶναι πρᾶγμα πού φρίττουν τ’ ἀστέργια,
 φρίττ’ ἡ μέρα ἡ νύξ κ’ ἡ αὐγή.
Ὁ πατήρ τόν υἱόν νά σπαράττῃ,
 ἀδελφός ἀδελφόν νά κτυπᾷ,
 καί ὁ φίλος τόν φίλον νά σφάζῃ,
 οὐδ’ ἡ τίγρις αὐτή ν’ ἀγαπᾷ.
Ἡ διχόνοια ὅθεν νά λείψῃ,
 μεταξύ μας ἄς παύσ’ ἡ σφαγή,
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 διότι κλαί’ ὁ Θεός ἀπ’ τά ὕψη,
 κι’ οἱ ἐχθροί μας γελοῦσι ’ς τήν γῆν.
Στήν ὁμόνοιαν ἥτις προσμένει
 ἄς πηδήσωμεν ὅλ’ ἀγκαλιά
 θά τρομάξουν θά φύγουν οἱ ξένοι
 δίχως αἷμα δικό μας σταλιά.
Μίαν ἔχομεν ὅλοι μητέρα,
 μίαν πίστιν καί ἕνα Θεόν,
 ἕνα πνέομεν ὅλοι ἀέρα
 τόν αὐτόν συγκροτοῦμεν λαόν.

σ.301 | Κάθε Ἕλλην καλός στρατιώτης,
 ἄς ἁρπάξωμεν ὅλοι σπαθιά
 κι’ ἄς κράξωμεν ἔξω προδότα
 Βαυαρέ δέν σέ θέλομεν πλιά.

Κάθε Ἕλλην καλός στρατιώτης
 ἄς ἁρπάξῃ ’πό ἕνα σπαθί,
 πᾶς δειλός θά φανῇ ὡς προδότης
 ‘π’ ἄς μήν εἶχε ποτέ γεννηθῇ.

*
ᾎσμα πρός τόν ὕψιστον ὑπέρ τοῦ Σουλτάνου, 
ἐκ τῶν τοῦ Ν. Σιγάλα, Ἦχος ~6p                                 C
Βασιλεῦ τῶν βασιλέων, σύ δοτήρ τῶν ἀγαθῶν
τῷ προστάτῃ τῆς παιδείας χάρισαι πᾶν ἐφετόν
πλήρης ἀγαθῶν ἡμέρας καί διαμονήν ἐτῶν
δώρησαι τῷ ἡγεμόνι δόξης στέφανον λαμπρόν

σ.302 δώρησαι | τῷ ἡγεμόνι δόξης στέφανον λαμπρόν.
Σοῦ δεόμεθα τῶν ὅλων Ὕψιστε παμβασιλεῦ,
 στήριγμα τῶν βασιλέων καί τῶν φώτων παροχεῦ.
Στήριξον ἐπί τοῦ θρόνου τόν Σουλτάν Χαμίτη Χάν
 μ’ ὅλα τ’ ἀγαθά τοῦ Κροίσου καί εἰρήνην καί χαράν.
Φώτισον δέ ἡμᾶς πάντας, ὦ αἰώνιε Θεέ,
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 ἄφθονε πηγή σοφίας καί χαρίτων χορηγέ.
Ἵνα ᾄδωμεν προθύμως ζήτω, ζήτω, ζήτω τρεῖς
 ὁ Σουλτάνος εἰς τόν θρόνον εἴθε γένοιτο, ἀμήν.

*
Παρά Γιόνσωνος Γερμανοῦ μουσικοδιδασκάλου
τοῦ Δ. Μαρούλη Διδασκαλείου, μεταφρασθέν
ἐκ τῆς εὐρωπ. Μουσικής, Ἦχος ~11& πουσελίκι.

Ὦ παιδιά μου ὀρφανά μου
σκορπισμένα δῶ καί κεῖ
ὑβρισμένα διωγμένα
ἀπ’ τά ἔθη πανοικί

σ.303 ξυπνῆ | στε τέκνα κι’ ἦλθεν ἡ ὥρα
ξυπνῆστε ὅλα τρέξατε τώρα
κι’ ἦλθεν ὁ δεῖπνος ὁ μυστικός. (τά τέκνα πρός τήν μητέρα)

Ὦ μητέρα μιά ἡμέρα
μή λυπῆσαι θά χαρῇς
τούς σκοπούς μας τούς κρυφίους μας θά ἰδῇς 
    καί θά χαρῇς
δράξατ’ ἀδέλφια ρομφαίας βέλη
ἐλευθερίαν ζητεῖ καί θέλει ἡ μήτηρ μας,
πού μέ κόπους κατά τόπους
τρέχετε γιά μιάν τροφήν,
 εἰς δεσπότας κι’ ἰδιώτας
 δούλου δέχεσθε μορφήν.

σ.304 | ξυπνεῖσθε τέκνα, κ.τ.λ.
 (τά τέκνα πρός τήν μητέρα.)
πῶς ποθοῦμεν νά ἰδοῦμεν
 τήν ἀρχαίαν σου μορφήν,
 στολισμένην, ζηλευμένην,
 καί τοῦ κόσμου κορυφήν.
 Δράξατε ὅπλα ρομφαίας βέλη, κ.τ.λ.
 (ἡ μήτηρ πρός τέκνα.)



156

Νύκτα ‘μέρα, ὡς ἡ σφαῖρα,
 περιφέρεσθε ’ς τήν γῆν,
  προπατεῖτε, προσπαθεῖτε,
  δόξης νά εὕρητε πηγήν,
 ξυπνεῖσθε τέκνα κ.τ.λ.
 (τά τέκνα πρός τήν μητέρα.)
Πῶς μητέρων καί πατέρων
 αἱ πληγαί δέν μᾶς πονοῦν,
  τά δεινά των κ’ ἡ σκλαβιά των
  τήν καρδιάν μας δέν λυποῦν;
Δράξατ’ ἀδέλφια, κ.τ.λ.
 (ἡ μήτηρ πρός τά τέκνα.)

Καί ποθεῖτε νά φανῆτε
 ’στήν πατρίδα εὐπειθεῖς.
  νέος ’βγαίνει γέρων ’μβαίνει
  ἀπ’ τά ξένα ὁ καθείς,
  ξυπνεῖσθε τέκνα, κ.τ.λ.

σ.305   | (τά τέκνα πρός τήν μητέρα.)
Ἦλθ’ ἡ ὥρα φθάν’ ὥς τώρα,
ὁ ἐχθρός νά τυραννᾷ,
 μ’ ἄγριον ὕφος καί μέ ξίφος,
 ὅποιος θέλει ἄς φανῇ.
 Δράξατ’ ἀδέλφια, κ.τ.λ.
 (ἡ μήτηρ πρός τά τέκνα.)

Κι’ ὑπομένει, ἤ πεθαίνει
 ἐνδεής καί δυστυχής,
 κι’ ἐγώ πλέον τελευταῖος
 μένω μόνη ἀτυχής.
 ξυπνεῖσθε τέκνα, κ.τ.λ.
 (τά τέκνα πρός τήν μητέρα.)
Συναγμένα ἐνωμένα
μαζί ὅλοι μιά στιγμή
 ἄς βρεθῶμεν ἄς ριφθῶμεν
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 ὡσάν λέοντες μ’ ὁρμήν,
 Δράξατ’ ἀδέλφια, κ.τ.λ.
 (ἡ μήτηρ πρός τά τέκνα.)
Συναχθῆτε νά ἰδῆτε
τάς πληγᾶς μ’ ἐλεεινῶς
 πῶς τό αἷμα τρέχει ῥεῦμα
 ἀπ’ τάς φλέβας μου δεινῶς,
 ξυπνεῖσθε τέκνα, κ.τ.λ.

σ.306  | (τά τέκνα πρός τήν μητέρα.)
Σάλπιγξ κράζει, μᾶς φωνάζει,
’ς τῶν ἐχθρῶν μας τήν σφαγήν:
 Ἑλλάς πάλιν εἰς τήν πόλιν
 ἔβγα δόξασε τήν γῆν.
 Δράξατε ὅπλα, κ.τ.λ.
 (ἡ μήτηρ πρός τά τέκνα.)
Τήν στολήν μου τήν καλή μου
 ξεσχισμένην τήν φορῶ,
 σφαλισμένην καί δεμένην
 μέ ἁλύσους τήν θορῶ.
 ξυπνεῖσθε τέκνα, κ.τ.λ.
 (πάλιν ἡ μήτηρ πρός τά τέκνα.)
Δέν βαστάζω, ὅλο κράζω,
θάνατόν μου τόν πικρόν,
 ‘σάν μ’ ἀφῆτε κι’ ἀμελῆτε
 σωτηρίας τόν καιρόν.
 ξυπνεῖσθε τέκνα, κ.τ.λ.

*
Ἐκ τῶν τοῦ Ν. Σιγάλα, Ἦχος 8                    + f 
Ξύπνησε ἄσπλαχνη ξύπνησε
ὡραία μου κορασίδα νά ἰδῇς

σ.307 | τοῦ μάϊ ταῖς δροσιαῖς τοῦ ἥλιου τήν ἀκτίνα,
νά ἰδῇς τοῦ μάϊ ταῖς δροσιαῖς τοῦ μάϊ τήν ἀκτίνα,
νά ἀκούσῃς τοῦ χρυσοῦ πουλιοῦ
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πῶς κελαϊδεῖ καί ψάλλει
μά ’γώ γιά σένα κλαίγω φωνάζω
κλαίγω δακρύζω δέν μέ πονεῖς
κ’ εἰς τόν λαιμόν σου θά ῎χῃς τό κρῖμα
καί σάν ποθάνω τί θά γενῇς τί θά 
    γενῇς.

*
Ἕτερον, τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος 8                    + f 

σ.308 Συμφορά! κρύα γῆ σέ σκεπά | ζει
πανταχοῦ βασιλεύει σιγή
ξύπνα ξύπνα μιά κόρη σέ κράζει
ἥτις πάντα σ’ ἐστάθη πιστή.

Ὅλα τ’ ἄνθη τῆς γῆς καί τά κάλλη
ἐμαράνθησαν ὅλα γιά μιᾶς
καί ματαίως ἀνθίζουνε πάλιν
τά ποτίζω μέ δάκρυα πικρά.

Μά εἰπέ μά εἰπέ τί σ’ ἔκαμα
κιέ’γεινες χάρου μνῆμα
γιατί στό κρύο μνῆμα
δέν ἔκραζες κιέ ’μέ, δέν ἔκραζες κιέ ’μέ.

Πῶς νά βαστάξω ἡ τάλαινα
σ.309 τά βάσανα | τοῦ κόσμου

ξύπνα σκληρέ καί δός μου τήν πρώτην μου ζωήν
ξύπνα σκληρέ καί δός μου τήν πρώτην μου ζωήν.

*
Τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος ~6p                                 C  f                            
Ὁ τάφος καταφύγιον σ’ ὀλίγον θά μοῦ δώσῃ
κι’ἀσπλαγχνικόν τό δάκρυ σου ποτέ δέν θά σώσῃ
’ς τοῦ μνήματος τό βάραθρον ἐκεῖ σέ καρτερῶ.

σ.310 Ἔτσι καί σ’ ἀλησμόνησες τ’ ἀρα | χνιασμένον μνῆμα,
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σέβου τήν γῆν πού κείτεται ὁ πρῶτος ἐραστής,
ὁ πρῶτος, ὁ πρῶτος, ὁ πρῶτος ἐραστής.

*
Τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος ~6p                                 C  f 
Τί ἄχρι ζοῦν ὑπέρλαμπρα κάλλη
ὅταν τ’ ἄνθη, τῆς νιότης τά κάλλη,
ἕν σκληρόν τοῦ συζύγου μου βλέμμα
τήν καρδιάν μου ραΐζει κεραίως,
κι’ἕνας τάφος ὦ πόσον ὡραῖος
κεῖται μέσα σέ δάση πυκνά.
Ὤχ σκληρά ὤχ ἀπάνθρωπος τύχη

σ.311 σκοτισμένη | για τί μέ βαστάζεις,
’στάς ἀγκάλας γιά τί δέν μέ πέρνεις
ἐκείνης πού ἐγώ ἀγαπῶ, ποῦ ἡ ἀγάπη, ποῦ ἡ πίστις
ὁποῦ σύ κυράμ’ ὡρκίσθης;
ποῦ τοῦ γάμου τό στεφάνι,
ποῦ τά ρόδα, ποῦ τά ρόδα κ’ οἱ μόσχαις;
Νά κ’ ἡ γῆ πού τά ραντίζει
νά κιό ἥλιος πού διαβαίνει
κιό ἥλιος πού διαβαίνει
νά κι’ ἐμέ τήν καϋμένην
πῶς μ’ ἠρνήθη - πῶς μ’ ἠρνήθηκες σκληρέ;

*
Ἕτερον τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος ~6p                                 C  f 

σ.312 | Πῶς ὁ ἔρως μ’ ἔχει πληγωμένον,
δι’ ἐσένα φῶς μου δι’ ἐσένα θεά,
λάβε οἶκτον δι’ ἐμέ τόν ἀθῶον,
ρῖψον βλέμμα ἐδῶ στήν καρδιάν,
ἔρως εἶναι ’δῶ μέσα κρυμμένος,
θά μέ φέρῃ στόν τάφον νεκρός,
πλήν τ’ ὄνομά σου καί ’κεῖ μέσα στόν τάφον,
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θέλει εἶναι δι’ ἐμέ ἱερόν.
Μά καρδιά σου δέν μοῦ μιάζει,
τῆς ἀγγελικῆς μορφῆς σου, κ’ ἡ 
ψυχής ‘σάν ἀγκαλιάζει νά μέ βλέπῃς
δυστυχῆ.

σ.313 Παῦσε πλιά αὐτό μῖσος κι’ ἄρ | χισε νά μέ πονῇς
κι’ ἄρχισε νά μέ λατρεύῃς κι’ ὄχι νά μέ τυραννῇς
κι’ ὄχι νά μέ τυραννῇς τόν δυστυχῆ.

*
Ἕτερον τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος ~6p         f Μή κλαίεις μή ὀδύρεσαι ἀθώα μου παρθένα
μά ῎χει καί μέ τά χείλη μου ὁ ἔρως πληγωμένα,
μά ’γώ μιάν ἄσπλαγχν’ ἀγαπῶ,
μιάν ἄσπλαγχνη λατρεύω,
καί τί κερδίζ’ ὁ δυστυχής
καί κάθομαι καί κλαίω ’γώ.
Λυπήσου τήν νιότη σου, λυπήσου τά κάλλη,

σ.314 δέν ’βρίσκεται ἄλλη ὡραία ‘σάν κ’ ἐσέ,
τσ’ ἀγάπης ἡ κάμινος δέν σβύεται σέ μνῆμα,
γίνεται θῦμα κι’ ἀκόμ’ ἀγαπᾷ
γίνεται θῦμα κι’ ἀκόμ’ ἀγαπᾷ.

*
Ἕτερον τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος ~6p                                 C d
Θεά σώφρων, θεά σώφρων, θεά σώφρων,
πού φωτίζεις τό ἀρχαῖον, τό ἀρχαῖον,
τό ἀρχαῖον τοῦτο δάσος,
νεῦσον πρός ἡμᾶς ἀπαύστως,
νεῦσον πρός ἡμᾶς ἀπαύστως
ἄνευ νέφους καί σκιᾶς.

σ.315 | Θεά παῦσον κάθε μῖσος,
τῶν ἡρώων τήν καρδίαν, τήν οὐράνιον ἁρμονίαν,
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ἔκτεινον καί εἰς ἡμᾶς, ἔκτεινον καί εἰς ἡμᾶς, 
ἔκτεινον καί εἰς ἡμᾶς, ἔκτεινον καί εἰς ἡμᾶς, 
ἔρχου εἰς ἐμέ νά πάλιν
ἀγάπη μου κι’ ἐλπίδα
προστάτης κι’ ἀσπίδα,
στόν κόσμον εἶμαι ’γώ, στόν κόσμον

σ.316 | εἶμαι ’γώ, στόν κόσμον εἶμαι ’γώ, στόν 
   κόσμον εἶμαι ’γώ.

Ὦ σκότος, ὁ κόσμος μου εἶναι καταχθόνιος
κι’ ἐλπίδος ποταπή, ρανίς δέν φλέγει τήν
ψυχήν μου, μακράν σου θά εἶναι ὁ χωρισμός
   αἰώνιος.
Θεοποιά βάσανα κλονοῦν τήν ὑπαρξίν μου
προφθάσαμε παρευθύς πρίν χαθῶ καί ἄς 
   βαρεθῶ
πῶς καί ὦ πῶς φλέγω, πῶς γίνομαι, μ’ ἔφαγαν 
   τά πάθη,
ἡ δύναμίς μου χάθη, μοῦ μένει νά σφαγῶ,
μοῦ μένει νά πνιγῶ, νά σφαγῶ νά πνιγῶ,
νά σφαγῶ πρίν ὑπό τῆς μαύρης γῆς

σ.317 εἰς στρωμνήν παραδωθῶ, | ὤ νά πνιγῶ.

*
Τό Ἀλφάβητον μ’ ἀκροστιχίδα

Ἦχος 1!            [. 3½ χρόνου

ᾌλφα θέ ἄλφα θέλω ν’ ἀρχηνίσω,
  ἄλφα θέλω ν’ ἀρχηνίσω,
  μαῦρα μάτχια νά φιλήσω,
  μπόϊ μπό μπό μπό.
Χάϊδε μωρ’ γιαννίτισσα ξαναπέρνα κι’ ἀποδῶ
  μπόϊ μπό μπό μπό
  χάϊδε μωρ’ γιαννίτισσα
  γιά τράβα τό χορό.
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Β.ῆτα βῆ - βῆτα βίους θ’ ἀποκτήσω
  βῆτα βίους θ’ ἀποκτήσω
  γιά νά σέ γλυκοφιλήσω
  μπόϊ μπό μπό.
Χάϊδε μωρ’ γιαννίτισσα ξαναπέρνα 
   κι’ ἀποδῶ.

σ.318 | Γ.άμα γά - γάμα γράφω ἕνα γράμμα
 γιά νά κοιμηθοῦμ’ ἀντάμα, μπόϊ μπό, κ.τ.λ.
Δ.έλτα δέν σοῦ φανερώνω, τῆς καρδιᾶς μου τόν πόνο.
Ε.ψιλό κοράσι ‘σάν τοῦ μάϊ τό κεράσι, κ.τ.λ.
Ζ.ῆτα ζώνομαι στά φείδια γιά τά δυό σου μαῦρα φῥύδια.
Ἦ.τα ἤ ἐσένα πέρνω, ἤ καλόγηρος θά γείνω.
Θ.ῆτα θέλω σε πουλί μου, γιά νά κάθησαι μαζή μου.
Ι.ώτα γίνομαι γιοφύρι, νά περνᾷς χρυσό ζαφύρι.
Κ.άπα κλαίω καί φωνάζω, γιατ’ ἐσέν’ ἀναστενάζω.
Λ.λάλει με θεά μου, νά ’βγ’ ἡ λαύρα ’π’ τήν καρδιάν μου.
Μ.μηλιά ῏σαι μέ τά μῆλα, καί μέ τ’ ἀσημένια φύλλα.
Ν. νά ’μβῶ νά σέ τρυγήσω, καί νά σέ κορφολογήσω.
Ξ. ξανθά ῏ναι τά μαλιά σου πάρε με στήν ἀγκαλιά σου.
Ο. μικρό, λιγνό, καί φῶς μου, λόγια μήν ἀκοῦς τοῦ κόσμου.
Π. πολλοί πού σ’ ἀγαποῦσι, καί τά κάλλη σου ποθοῦσι.
Ρ. ῥουμπί μου καί ζαφίρι, πρόβαλε στό παραθύρι.
Σ. σ’ εἶδα στό σοκάκι, κι’ ἔλαμπες ‘σάν φεγγαράκι.
Τ. τά μάτια σου μ’ ἐσφάξαν, σήμερον πού μέ κοιτάξαν.
Υ. ψιλά εἶσαι ζωσμένη, ποῦ νά σ’ εἶχ’ ἀγκαλιασμένη.
Φ. φιλί νά σέ χορτάσω, καί νά σέ σφιγκταγκαλιάσω.
Χ. χείλ’ ἔχεις κοραλένια, ’δόντια μαργαριταρένια.
Ψ. ψιλό μου κηπαρίσι, κάμε τήν δικαίαν κρίσιν.
Ω. τό μέγα, καί τό ῥό θά σχολάσω τόν χορό.
Εἶπα ’γώ πολλά καί σώνει, ἄς λαλήσει κι’ ἄλλ’ ἀηδόνι.
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*
σ.319 | Εἰς τό παρόν σχηματίζονται γύρω τέσσαρες χοροί,

ἕκαστος δέ χορός ᾄδει τόν στίχον του.
Ἐκ τῶν τοῦ Ν. Σιγάλα. Ἦχος ~6                                 C f 
Ὁ οἶνος εἶναι θεῖος ἰατρός
χωρίς κρασί ὁ βίος οἰκτρός.
 χορός Β,! λοιπόν ἄς τρέξῃ κρασί.
 χορός, Γ! κρασί, κρασί, κρασί
 χορός Δ! ἀκούσατε μιά λέξι χρυσῆ.

Τῆς γῆς αὐτή ἡ σφαῖρα σκιά
θά σβύσῃ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ,
  λοιπόν ἄς τρέξῃ κρασί,
  κρασί, κρασί, κρασί,
 Ἀκούσατε μιά λέξι χρυσή.
Τοῦ βίου μας τό νῆμα βραχύ,
τό πρός τόν τάφον βῆμα ταχύ,
  λοιπόν ἄς τρέξῃ κρασί, κ.τ.λ.
Μαραίνουν αἱ φροντίδες παιδιά
μέ πῆραν αἱ ῥυτίδες καρδιά, λοιπόν, κ.τ.λ.

σ.320 | Ποιός ’ξεύρει ἄν τοῦ χρόνου ἐγώ,
μετά κλαυθμοῦ καί πόνου πνιγῶ,
  λοιπόν κρασί, κρασί κ.τ.λ.
Τά πλούτη πού θαυμάζουν ’ς τήν γῆν,
ποτέ δέν ἀγοράζουν ζωήν,
  λοιπόν κρασί, κρασί κ.τ.λ.
Ἀπόκτησε τοῦ Κροίσου τό φῶς,
ὁ τάφος εἶν’ ἐξίσου τυφλός,
  λοιπόν κρασί, κρασί κ.τ.λ.
Ἤ μάρμαρον ἤ πέτρα ἁπλή,
γῆς λάκκος τρία μέτρα κυκλοῖ,
  λοιπόν κρασί, κρασί κ.τ.λ.
Τόν ἄλλον μή πειράξῃς ποτέ,
καί πρᾶξε ὅ,τι πράττουν θνητέ,
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  λοιπόν κρασί, κρασί, κρασί
  ἀκούσατε μιά λέξι χρυσή.

*
Ἕτερον, Ἦχος 7-[                                       dΧάϊδε μαρουλιό πᾶμε στό χωργιό 
Χάϊδε μαρουλιό πᾶμε στό χωργιό 

σ.321 πᾶμε στήν | πατρίδα πού μᾶς καρτεροῦν
πᾶμε στήν πατρίδα πού μᾶς καρτεροῦν.
Κι’ὅλοι θά κατέβουν κι’ὅλοι θά χαροῦν
κι’ὅλοι θά κατέβουν κι’ὅλοι θά χαροῦν
  Β! στίχος
Κι’ὅλοι θά κατέβουν κάτω στό γιαλό,
κι’ὅλοι θά δακρύσουν κι’ὅλοι θά χαροῦν,
 τήν πτωχήν πατρίδα ποτέ δέν λησμονῶ,
 ’ξεύρω πώς κι’ ἡ μάνα μ’ θέλει νά μέ ἰδῇ.
  Γ! στίχος
Πρόβατο χαμένο ἀπό τό μανδρί,
σύ καρδιά δέν ἔχεις μέσα στό παιδιοῦ
 τήν πτωχήν πατρίδα, κ.τ.λ.
 ’ξεύρω πώς στήν μάναμ’ θέλω νά χαϊδευθῶ.
  Δ! στίχος
’Ξεύρω πώς στήν μάναμ’ θέλ’ νά χαϊδευθῶ,
κι’ ἀπό τάς Ἀθῆνας ποτέ δέν τό κουνῶ.

σ.322 | τήν πτωχήν πατρίδα ποτέ δέν λησμονῶ
καί φιδιοῦ φαρμάκι ἄν ᾖναι θά τό πχιῶ.

*

Τό παρόν ἐξ ἠθοποιῶν τινων, Ἦχος 1!            [.
Τό σημεῖον τοῦτο < (τό ὁποῖον λέγεται τραβικτόν) ἀναπλη-
ροῖ τάς μεταξύ φωνάς ὡς νά προφέρωνται εἰς τάς ὑπερβα-

τάς τῶν ἀνιουσῶν καί κατιουσῶν φθόγγων. [ k
Χαραῖς ἀρχῆστε λιγηραῖς τῆς ἐκκλησιᾶς τραγούδια,
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σκορπᾶτε ἄνθ’ ἐδῶ καί κεῖ τῆς πασχαλιᾶς λουλούδια.
’Στήν ἐκκλησιά ἐκεῖ τό σήμανδρον σημαίνει
ἦλθε ἦλθε πασχαλιά μέ ἄνθη καί φιλιά
’στήν ἐκκλησιά ἐκεῖ λεβέντης περιμένει.

σ.323 Δῶσε τό φιλί | μαργιό λικοπούλι
δῶσε τό φιλί μαργιό λικοπούλι.

*
Βαυκαλικά, ἤτοι ὑπνωτικά τραγῴδια τῆς Μητρός, ἤ τῆς 
τροφοῦ (παραμάνας), αἵτινες κουνῶσαι τό παιδίον μέ τό 
Βαυκάλισμα (νανούρισμα) μαγεύουν, ἤ ζαλίζουν αὐτό, καί 
ἀποκοιμίζουν διά τοῦ ὑπνωτικοῦ μέλους τραγῳδοῦσαι δια-

φόρους ἀσυναρτήτους στίχους, π.χ. Ἦχος ~11! KΠαρά Κυριακοῦ Φιλοξένους (Σεπά ζεμζεμέ).

Ἔλα νά τό κάμω νάνι νάνι
νά τό βάλω στήν κουνίτζα του, νάνι
κοιμήσου σύ πουλάκι μου

σ.324 καί ’γώ σέ νανουρί | ζω
καί τήν κουνίτζα σου κουνῶ
καί σέ γλυκοκοιμίζω ε.

*
Ἕτερον, ἐκ τῶν τοῦ Ν. Σιγάλα, Ἦχος 7-[                      fΚοιμᾶται τό παιδάϊκι μου καί πώς θά τό ξυπνήσω
δότε μου μοσχοκάρυδα νά τό πετροβολήσω.

Κοιμήσου ‘σάν τή ζάχαρι ξύπνησε ‘σάν τό μέλι,
νά λέγουν οἱ γειτόνισσες ἰδέ καλό κοπέλι.

σ.325 | Ὁ ἥλιος εἶναι ’ς τά βουνά κ’ ἡ πέρδικα στή γούρνα,
κ’ ἐμένα τό παιδάκι μου κοιμᾶται μεσ’ τήν κούνια.

Κοιμήσου πού νά σέ χαρῶ κιό ποῦ νά σέ κερδέσω,
καί νά μ’ ἀξιώσῃ ὁ Θεός νά σέ καλοπανδρεύσω.
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*
Ἕτερον τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος ~8_ f 
Ὕπνε μου, καλοΰπνε μου, καλ’ ἀποκοιμητή μου
ἡμέρωσε κι’α ’ποκοίμησε κ’ ἐμένα τό παιδί μου.
Ἐμένα τό παιδάκι μου νά κοιμηθῇ γυρεύει,
νά κοιμηθῇ νά ἡμερωθῇ να μοῦ γενῇ μεγάλο.
Νά μοῦ γενῇ τῆς πανδριᾶς και τ’ ἀρραβώνιασμά του,
νά μοῦ τό βλέπουν ἅγιοι κι’ ὁ ἅγιός μου Γιάννης.
Κοιμᾶται τό παιδάκι μου τό καλοροίζικόν μου,
καί τό καλογραμμένο μου καί τό καλόσορτόν μου.
Κοιμήσου μέσ’ τήν κούνια σου καί μέσ’ τό πάπλωμά σου,
καί μέσ’ τά σινδονάκια σου πού ῏ναι τό μάθημά σου.

*
σ.326 | Ἕτερον τοῦ Αὐτού, Ἦχος ~8_ f 

Ἄν κοιμηθῇς κι’ἄν ἡμερωθῇς χάρισμα θά σοῦ δώσω
 τρεῖς χώραις καί τρεῖς κάμαραις κι’ ἕνα μοναστηράϊκι.
Σταῖς κάμαραις νά γεύεσαι ’ς ταῖς χώραις νά κοιμᾶσαι,
 κ’ εἰς τό μοναστηράκι σου νά ‘σπερολειτουργᾶσαι.
Νάννι τοῦ κρίνου τό πουλί καί τῆς μηλιᾶς τό μῆλο,
 καί τό ἀσήμι τ’ ἄδολο πού θόλωσε τόν ἥλιο.
Νάννι τοῦ Ῥήγα τό παιδί, τοῦ Βασιλειά τό ’γκόνι
 καί τῆς κυρᾶς βασίλισσας τό πετροχελιδόνι.

*
Ἕτερον τοῦ αὐτοῦ, Ἦχος ~6p

                            k
σ.327 Ὕπνε κι’ἔπαρέ μου το καί πάλιν | φέρε μού το καλόκαρδο 
        χαρούμενο

 νά τό χορτάσω γάλα· νά μωρό μου νάννι.
Ὕπνε κ’ ἔπαρέ μου το κι’ ἄμετο στά περιβόλια,
 καί γέμισε τήν τζέπην του τριαντάφυλλα καί ῥόδα.
Τά ῥόδα ν’ ἄν’ τῆς μάνας του τά μῆλα τοῦ κυροῦ του,
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 καί τ’ ἄσπρα τριαντάφυλλα να ̓͂ ναι τοῦ σαντουλοῦ του.
Ὁ ὕπνος τρέφει τά μωρά κι’ ὁ κάμπος τά βοσκάργια,
 κ’ ἐμένα τό παιδάκι μου τό τρέφουνε τά χάδια.
Ὁ ὕπνος μου στά μάτια σου κ’ ἡγιά στήν κεφαλή σου.
 κ’ ἡ ἀγρυπνιά στόν κύρη σου νά κάμῃ τά προικιά σου.
Κοιμήσου πού στό γάμο σου ’ς τ’ ἀρραβωνιάσματά σου,
 θ’ ἀνοίξουν ῥόδα καί ἀνθοί μέσα στήν κάμαρά σου.
Τά χιόνια ἀλεύρια θά γενοῦν καί τά βουνά δαμάλια,
 κ’ ἡ θάλασσα γλυκό κρασί νά πιοῦν τά παλληκάργια.

*
Ἕτερον τοῦ Αὐτοῦ, Ἦχος ~6p

                            k
Νανά πού σ’ ἔκαμ’ ἀετός καί πού σέ γέννα κόρη,

σ.328 καί πού σέ κοι | λοπόνεσε ἡ πέρδικα στά ὄρη,
νάνι νάνι νάνι σου, ὕπνος στό κεφάλι σου.

Κοιμήσου πού παράγγειλα στήν πόλι τοῦ τζαγκάρη,
 νά κάμῃ τά παπούτσια σου μέ τό μαργαριτάρι,
Kοιμήσου πού παράγγειλα στή Χιό τό πάπλωμά σου,
 στή μέση νά ῏ναι ἀετός στό γύρο τ’ ὄνομά σου.
Κοιμᾶτ’ ὁ ἥλιος ὁ μισός καί τό φεγγάρι ὅλο,
 κοιμᾶται τό παιδάκι μου κοιμᾶτ’ ὁ κόσμος ὅλος.
Κοιμήσου μῆλο κόκκινο κι’ ἀπίδι μου δροσᾶτο,
 χρυσοβεργιένιο κάνιστρο τριαντάφυλλα γεμᾶτο.
Νανά πού σ’ ἀναθρέψανε μάνα καί δυό κυράδες,
 μέχρι χρυσοΰφαντες φασκιές μέ βελουδένιαις πάναις.

*
Ἕτερον, Ἦχος    ~1                            gf

 

Ἄχ! πανάθεμά σε πλάτανε μέ τά φαρδιάς τά φύλλα
σ.329 πού σκέπασες τήν | μαριγώ μέ τά φαρδιά τά φρύδια,

Τό πουλί μου συλλογοῦμαι καί πολύ παραπονοῦμαι.
Ἄχ! ἐννόησα τά κάλλη σου κ’ ἦλθα νά τά 
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ξανοίξω, καί τώρα πλιά δέν ἠμπορῶ
  νά φύγω νά τ’ ἀφήσω.
  Χαμοδούτσικο δενδράκι
  φουντωτό κηπαρισσάκι.
Ἄχ! δύω ἀστέργια λαμπερά εἶναι τά δυό 
    σου μάτια,
 κι’ ὅπιον κοιτάξουν σχίζουν τήν καρ-
   διά τ’ εἰς δυό κομμάτια
  σέ παρακαλῶ πουλί μου,
  χάρισέ μου τήν ζωήν μου.
Ἄχ! εἶσαι σάν μιάν βασίλισσα κι’ ὅλον 
   τόν κόσμ’ ὁρίζεις,
 κι’ ἄν θέλῃς πέρνεις ταῖς ψυχαῖς κι’ ἄν 

σ.330   | θέλῃς ταῖς χαρίζεις.
  Δόσε μου ἕνα βοτάνι, 
  τήν πληγήν πού ῎χω νά γιάνῃ.
Ἄχ! εἶσαι ψηλή εἶσαι λιγνή καί λιανοκο-
    καλάτη,
 σοῦ πρέπει γιά νά σ’ ἔχουνε εἰς γιάλι-
     νο παλάτι,
  φθάρησαν τά λογικά μου,
  καταμαύρησ’ ἡ καρδιά μου.
Ἄχ! Ἄγγελοι σ’ ἱστορήσανε ἔξω στό φεγγαράκι,
 κι’ ἔγινες ἄσπρη καί λαμπρή σάν μαργαριταράκι,
  ἔλα ἔλα σάν σοί λέγω
  μή μέ τυραννῆς καί κλαίγω.
Ἄχ! σάν δέ σαρέσει νά περνῶ βάλε νά μέ σκο-
     τώσουν,
 βάλε τά φίδια νά μέ φᾶν καί νά μέ θανα-
     τώσουν.
   δίπλα τό ’βαλες μικρό μου,
   τό μαχαίρ’ εἰς τό πλευρό μου.
Ἄχ! ἀλύπητη λυπήσου με γιατί θ’ ἀνοίξω μνῆμα
 νά ἔμβω μέσα ζωντανός νά ἔχῃς ἐσύ τό κρῖμα,
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  ζιουμπουλάκι μου γαλάζιο,
  μέ τρακόσιας δέν σ’ ἀλλάζω.
Ἄχ! ἀλύπητη λυπήσου με ἰδέ τά βάσανά μου,

σ.331  καί κάμε ἔλεος σ’ ἐμέ ἀφέντρα καί κυρά μου,
  ζιουμπιουλάκι ζιουμπιουλάκι,
  σύ μ’ ἐπότισες φαρμάκι.
Ἄχ! ἀναχωρῶ εἰς ξένην γῆν ἥσυχα πλέον ζῆσε
 κι εἰς τό ἑξῆς ἀπό ἐμέ ποσῶς δέν ἐνοχλῆσαι
  ἔχε γιά φεύγω πηγαίνω
  κι’ ἄλλο τι πλειά δέν προσμένω.

*
Ἕτερον, Ἦχος ~7       [Ὅλαις οἱ ναίς ὅλαις οἱ ναίς πανδρεύονται
καί παίρνουν παλληκάργια Γιανούλαμ
  Γιανούλαμ μέ τά ξανθά μαλλιά.

σ.332 Καί ἀπέρνουν πα | λληκάργια Γιανούλαμ
  Γιανούλαμ μέ τά ξανθά μαλλιά.
Κ’ ἐγώ Ἰανούλα ἡ εὔμορφη πῆρα τόν μαγαζιάρην
  Γιανούλαμ Γιανούλαμ μέ τά ξανθά μαλλιά.
Σιμά του πάντα κάθομαι τοῦ κρένω δέν μοῦ κρένει
  Γιανούλαμ Γιανούλαμ, κάτσαι φρόνιμα.
Ψωμί τοῦ δίνω δέν τό τρώει. κρασί καί δέν τό πίνει,
  Γιανούλαμ, κ.τ.λ.
Τοῦ στρώνω πέντε στρώματα, πέντε προσκεφαλάκια,
  Γιανούλαμ, κ.τ.λ.
Σήκω μαράζημ πλάγιασε, σήκω μαράζημ πέσε,
  Γιανούλαμ, κ.τ.λ.
Κι’ ἅπλωσε τά ξηρόχερα, στόν ἀργυρόν μου κόρφον,
  Γιανούλαμ, κ.τ.λ.
Τοῦ μάϊ νά πιάσῃς τήν δροσιάν, τ’ ἀπρίλη τά λουλούδια,
  μαράζημ, μαράζημ στό διάβολο νά πᾶς.
Νά πιάσῃς δυό μικρά βυζιά, ἴσια μέ λεϊμονάκια,
  μαράζημ, μαράζημ στό διάβολο νά πᾶς.
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*
Ἕτερον, Ἦχος λέγετος 2@]. Σεγκιάχ.                                     kσ.333 | Αὐτά τά μαῦρα πού φορεῖς χήρα παπαδιά
 δέν τά φορεῖς γιά λύπη χήρα μαυροφορημένη
  τήν καρδιάμ ἔχεις καϋμένη.
Μόν’ τά φορεῖς για ζαριφιά χήρα παπαδιά,
 καί γιά τσελεπιλίκι, χήρα μαυροφορημένη,
  τήν καρδιάμ ἔχεις καϋμένη.
Ἀπό τήν πόρτα σου περνῶ χήρα παπαδιά,
 καί βρίσκω κλειδωμένα χήρα μαυρ. κ.τ.λ.
Σκίφτω φιλῶ τήν κλειδαργιά χήρα παπαδιά
 θαρρῶ φιλῶ ἐσένα, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.
Ζωγράφε πού ζωγράφησες, χήρα παπαδιά,
 τόν Ἅγιον Κωνσταντῖνον, χήρα μαυροφο (ρημένη)
Ζωγράφησε τήν παπαδιά χήρα παπαδιά,
 χίλια φλωριά σέ δίνω, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.
Χελιδονάκι θά γενῶ χήρα παπαδιά

σ.334  | ν’ ἀρθῶ στήν κάμαρά σου, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.
 νά ζήσω τή φωλίτσα μου χήρα παπαδιά
 εἰς τά προσκέφαλά σου, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.
Χελιδονάκι θά γενῶ χήρα παπαδιά
 στά χείλη σου νά κάτσω, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.
Νά σέ φιλήσω μιά καί δυό, χήρα παπαδιά
 καί πάλι ’νά πετάξω, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.
Καλησπερίζ’ ἄν κάθησαι, χήρα παπαδιά,
 καλή νύκτ’ ἄν κοιμᾶσαι, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.
Καλά σου ξημερώματα, χήρα παπαδιά,
 στήν κλίνην πού κοιμᾶσαι, χήρα μαυροφ. κ.τ.λ.

*
Ἕτερον, Ἦχος ~  1     5`!                                      k
Ἄς γένομον καθρέπτης, νά βλέπεσαι σ’ ἐμένα,
κιἐγώ νά βλέπω πάντα τό κάλλος σου κιἐσένα,
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κιε ’γώ νά βλέπω πάντα τό κάλλος σου κιε ’σένα.
σ.335 | Ἄς γένουμουν χτενάκι, σιγά σιγά ν’ ἀρχίζω

νά σχίζω τά μαλλιά σου, νά τά συχνοκτενίζω.
Ἄς ἤμουν ἀεράκι, καί ὅλο νά κινήσω,
στά στήθη σου νά πέσω, γλυκά νά τά φισήσω.
Ἄς ἤμουν τέλος ὕπνος, νά ἔρχωμαι τό βράδυ,
νά δέσω τά γλυκά σου, ματάκια ’ς τό σκοτάδι.

*
Ἦχος ~7       [. Μπουσελίκι.                                k
Σύ πότε μέ εἶπες ὦ ἀγαπητή μου
ὅλην τήν ἀγάπην δι’ ἐμέ κρατεῖς.
Ξέχασες τά πάντα τά πάντα λησμονεῖς
τέτιο γένος εἶσαι καί μέ τυραννεῖς.

Τά πλούτη καί ἡ δόξα σ’ ἔκαμαν ν’ ἀφήσῃς
ἔρωτα κι’ ἀγάπην καί νά μ’ ἀρνηθῇς,
ξέχασες τά πάντα, κι’ ἀδιαφορεῖς.
’Σ τόν τάφον νά μέ βάλῃς αὐτό θαρρῶ φρονεῖς.

σ.336 | Μ’ ὅλα ταῦτα ὅμως ἄπιστη κι’ ἄν ᾖσαι,
πάλλει ἡ καρδιά μου ὅταν θά σέ εἰδῇ.

Ἄγγελον σέ βλέπω τοῦ οὐρανοῦ δροσόν,
φίλη σύ μ’ ἀφίνεις τό σῶμα μου νεκρόν.

Ξεύρεις πῶς πεθαίνω κι’ ὄχι νοῦν κρατῶ,
μ’ ἔλεγες πουλί μου ποῦ δέν σ’ ἀλησμονῶ·

ξέχασες τά πάντα καί πλεον δέν μέ πονεῖς,
στόν κόσμον ἐγεννήθης γιά νά μέ τυραννῇς.

Ἐνθυμῆσαι πού μέ εἶπες γλυκειά παρηγοργιά,
πώς μέχρι τοῦ θανάτου θά μέ ἀγαπᾷς,
ξέχασες τά πάντα ἄχ! ἀδιαφορεῖς,
τό θέλεις ν’ ἀποθάνω καί νά μέ φάγ’ ἡ γῆς.
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*
Ἕτερον, Ἦχος 7-[                     k
Πέντε ποντικοί καί δεκοχτώ νυφίτσιαις,
πέντε ποντικοί καί δεκοχτώ νυφίτσιαις
γάμο κάνανε σκάσε πειρασμέ
γάμο κάνανε μ’ ἕνα σπειρί σιτάρι.

σ.337 | Καί τ’ ἀλέθανε στοῦ σφιντυλιοῦ τήν τρύπα,
 καί τό ζύμωναν στῆς ψείρας τό τουμάρι.
Ψεῖρα ζύμωνε, κόνιδα κοσκινοῦσε,
 κι’ ὁ Γερόψυλλος τόν φοῦρνο συνδαυλοῦσε.
Σπίθα πέταξε καί καίει τό παλληκάρι,
  σύρτε τό χορό καλούτσικοι γειτόνοι,
  γιάτ’ ὁ ψύλλος καίει, καίει καί δέν γλυτώνει.

*
Εἰς τήν Νῆσον Θάσου. Ὅταν ἀναχωρῇ ἡ νύμφη ἀπό τήν 
οἰκίαν της εἰς τόν Γαμβρόν, τραγωδῶσιν αἱ οἰκίαι, αἱ συνο-
δεύουσαι αὐτήν. εἰς Ἦχον, ~6pΧέρ ἀφήνω γειά λέϊ κ’ ἀφήνω γειά στό μαχαλᾶ
 ἀφήνω γειά στό μαχαλᾶ καί γειά στά παλληκάργια.

σ.338 Χέρ ἀφήνω καί τήν Μάνα μου
  τρία ποτήρια δάκρυα.
Χέρ τό ‘να νά πίνῃ τό πρωΐ
  τ’ ἄλλο τό μεσημέρι.
Χέρ τό τρίτο τό φαρμακερό
  νά πίν’ τό βράδυ βράδυ.
(Ὅταν φθάσωσιν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Γαμβροῦ ψάλλουσι τό ἐπόμενον)

εἰς τόν ἴδιον σκοπόν
Χέρ γιά ἔβγα μάνα τοῦ Γαμβροῦ
 καί πεθερά τῆς νύμφης.
Χέρ νά ἰδῇς τόν υἱός τόν σταυραετό,
 τήν πέρδικ’ ἀπ’ σοί φέρνει.
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Χέρ ἀπό φλωργιά δέν φαίνεται,
 κι’ ἀπό μαργαριτάρι.
Χέρ κι’ ἀπό Γαλάζιον καμποχάν
 δέν ἔχει νά λυγήσῃ.
(ὅταν ἐμβῇ ἡ Νύμφη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Γαμβροῦ, ἡ Μήτηρ της, χορεύ-
ουσα μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς, ἀποτείνεται πρός τήν Μητέρα τοῦ 
Γαμβροῦ, τραγωδοῦσαι ἅπασαι τό ἐπόμενον)

Εἰς Ἦχον ~6pσ.339 | Μωρ’ Κυράτσα Κυρατσούδα,
τί κακό σοι πήκα ’γώ
καί μέ πῆρες τό πουλί μου 
καί ξιανόστειν’ ἡ αὐλή μου;

Ὅλα τά πουλιά σιγά σιγά
τό ῎ρημο τ’ ἀηδόνι τό μουναχό
περπατεῖ ’ς τούς κάμπους μέ τόν Ἀετό
περπατεῖ καί λέγει καί κελαειδῆ.

ποῦ τήν ηὗρες ξένιμ’ αὐτήν τήν νιά,
τήν ξανθομαλοῦσα τήν παρθενιά;
Ἀπό τό χωργιό της κατέβαινα
κι’ ἀπ’ τή γειτονιά της ἐπέρασα.

Μέσ’ τό περιβόλι σεργιάνιζε
τά βασιλικά της ἐπότιζε,
ἔκοψ’ ἕναν κλῶνο καί μ’ ἔδωσε
μ’ εἶπε κι’ ἕναν λόγον καί μ’ ἄρεσε.

σ.340 | Βρέ παλληκαράκι σάν μ’ ἀγαπᾷς
τί συγχοδιαβαίνεις καί δέν μιλᾷς;
στεῖλε προξενίτας  ς’ τήν μάνα μου,
καί προξενιτάδες ς’ τόν  μπάρμπα μου.

Στεῖλε μοι καί ἐμένα διαμαντικό,
γιά νά τό φορῶ καί νά σ’ ἀγαπῶ.
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*
ᾎσμα εἰς τήν Σοφίαν, τονισθέν ὑπό Γιόνσωνος Γερμανού, 
Καθηγητοῦ τοῦ Διδασκαλείου τῶν Σερρῶν διευθυνομένου 
ὑπό Δ. Μαρούλη, Ἦχος ~6pΘεέ πατέρων καί Κύριε τοῦ ἐλέους σου
ὁ ποιήσας τά πάντα ἐν λόγῳ σου
καί τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας τόν

σ.341 ἄνθρωπον, ἵνα | δεσπόζῃ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων
κτισμάτων καί διέπῃ τόν κόσμον ἐν ὁσιότητι
καί δικαιοσύνῃ καί ἐν εὐθύτητι ψυχῆς
κρίσιν κρίνῃ δός μοι τήν τῶν σῶν θρόνων
πάρεδρον σοφίαν καί μή μέ ἀποδοκιμάσῃς
ἐκ παίδων σου ἀμήν ἀμήν ἀμήν.

*
σ.343 | ᾌσματα σχολικά. Πρόσκλησις εἰς τό ᾄδειν, 

Ἦχος ~4      p Κατακοζινοῦ. Χρ. 2.

Παῖδες συναχθῆτε
κάμετε χορόν, πάντες τραγωδεῖτε
ᾆσμα ἠχηρόν, πάντες τραγωδεῖτε
ᾆσμα ἠχηρόν.

*
ᾎσμα Β΄. εἰς χρ. 2. Το λαγουδάκι. Ἦχος 9  \                             kΛαγουδάκι μου καλό,
ἄσπρο ἄσπρο παχουλό,
δέν μέ λέγεις διατί, 
τόσος φόβος σέ κρατεῖ.

Ἔλα ’δῶ νά σ’ ἀγαπῶ,
ἔχω κάτι νά σοῦ πῶ,

σ.344 δέν | μέ λέγεις διατί,
τόσος φόβος σέ κρατεῖ,
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ἔλα ’δῶ νά σ’ ἀγαπῶ,
ἔχω κάτι νά σοῦ πῶ.

*
ᾎσμα Γ΄. εἰς χρ. 2. Γνωμικά. Ἦχος ~4      pΠαῖς εὐπειθής φιλομαθής
γονέων χαρά κ’ εὖ τύχη ἀληθής.

*
σ.345 | ᾎσμα Δ΄. Ἡ Μηλέα, εἰς χρ. 3. Ἦχος ~4      pΤά πράσινα φύλλα, τά κόκκινα μῆλα,

μ’ ἀρέσουν πολύ, μ’ ἀρέσουν πολύ,
ὡραία ὡραία σέ βλέπω μηλέα
τοῦ κήπου στολή, τοῦ κήπου στολή.

*
ᾎσμα Ε΄. Ὁ καλός ποιμήν, εἰς χρ. 3. Ἦχος ~4      pΕἰς τά φύλλα ὦ παιδίον, τοῦ βιβλίου τοῦ χρυσοῦ

σ.346 ἀναγίνωσκε τόν | βίον τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ,
ἀναγίνωσκε τόν βίον τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ.

*

ᾎσμα ΣΤ΄. Ὁ μόνος ποιητής, εἰς χρ. 3. Ἦχος ~4      7&fC
Ποιός κάμνει τά φυτά, καί διατηρεῖ αὐτά,
κ’ ἐκ τοῦ ὕψους τήν αὐγήν, χύνει δρόσον εἰς τήν γῆν,

σ.347 κ’ ἐκ τοῦ ὕ | ψους τήν αὐγήν, χύνει δρόσον εἰς τήν γῆν.

*
ᾎσμα Ζ΄. Τό σύμπαν εὐλογεῖ τόν Θεόν. εἰς χρόνους 4.
Ἦχος ~4      pΒουνά, δρυμοί, στοιχεῖα ὑμνοῦσι τόν Θεόν,
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ὑμνεῖ τόν κραταιόν πτηνῶν χορεία,
ὑμνεῖ τόν κραταιόν πτηνῶν χορεία.

*
σ.348 | ᾎσμα Η΄. Παιδίον παρήκοον, εἰς χρόνους 3. 
 Ἦχος ~4      pΜιά μέρα κεφάλι μέ λίγο μυαλό

μέ λίγο μυαλό ἐπῆγε νά παίξῃ παιδί στό γιαλό.

*
ᾎσμα Θ΄. Ὁ Σπουργίτης, εἰς χρόνους 4. Ἦχος ~4      pἈνόητε σπουργίτη, δέν σέ χωρεῖ τό σπῆτι,
νά φύγῃς θέλεις ἀπό μᾶς
καί στό παράθυρο ὁρμᾶς

σ.349 τό ἔ | χομε κλεισμένο, πουλάκι μου καϋμένο,
τό ἔχομε κλεισμένο, πουλάκι μου καϋμένο.

*
ᾎσμα Ι´. Ἀνατολή ἡλίου, χρόν. 4. Ἦχος, ~4      pἭλιος ἐφάνη, τοῦ φωτός πηγή
καί χρυσοῦν λαμβάνει ἔνδυμα ἡ γῆ.

*
σ.350 | ᾎσμα 11. Ἡ ἀπό τοῦ βουνοῦ θέα, εἰς χρόνους 2. 
 Ἦχος ~4      pf

C
Πᾶμε πᾶμε στό βουνό,
στό βουνό τό ἀντικρυνό,
ὅλα φαίνοντ’ ἀπ’ ἐκεῖ
ζωγραφιά θελκτική ζωγραφιά,
ὅλα φαίνοντ’ ἀπ’ ἐκεῖ
ζωγραφιά θελκτική ζωγραφιά.



177

*
σ.351 | ᾎσμα 12. Ἡ ἀγάπη τῆς πατρίδος, εἰς χρόνους 3. 
 Ἦχος ~4      pΣέ ἀγαπῶ πατρίς μου,

ἡ τέρψις τῆς ψυχῆς μου,
σέ ἀγαπῶ πατρίς μου,
σέ ἀγαπῶ πατρίς μου.

*
ᾎσμα 13. ᾎσμα Κυριακῆς, εἰς χρόνους 4. Ἦχος ~4      pἩμέρα τοῦ Κυρίου,
προσέλθειτε πιστοί,
πατρός ἐπουρανίου,
ἡμέρα σεβαστή.

*
σ.352 | ᾎσμα 14. Ἡ ἀποχώρησις τοῦ χειμῶνος, εἰς χρόνους 3. 

Ἦχος ~4      pὍταν μακράν μας φεύγεις χειμών
ἄνοιξις φθάνει, χλόη βλαστάνει,
θάλει τό δάσος καί ὁ χειμών.

*
ᾎσμα 15. Χριστός. χρ. 4. Ἦχος ~4      pὍποτε ὦ Μεσία κατῆλθες εἰς τήν γῆν,
ἠγάπας τά παιδία μέ τρυφεράν στοργήν,
ἠγάπας τά παιδία μέ τρυφεράν στοργήν.
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*
σ.353 | ᾎσμα 16. Εὐχή τέκνου πρός γονεῖς, εἰς χρόν. 2. 

Ἦχος ~4      pὮ γονεῖς μου ἦλθα πάλιν
μέ ψυχῆς χαράν μεγάλην
καί καρδίαν ἱλαράν, καί καρδίαν ἱλαράν.
Καί σᾶς εὔχομαι ὑγείαν,
σταθεράν εὐδαιμονίαν,
καί διηνεκῆ χαράν καί διηνεκῆ χαράν.

*
ᾎσμα 17. Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ πρός τά παιδία.
Ἦχος ~4           f C.  Εἰς χρόνους 2.

Ἰησοῦ Θεοῦ σοφία,
πῶς ἠγάπας τά παιδία,

σ.354 πῶς ἠγά | πας νά τά βλέπῃς
κ’ εἰς καλόν νά τά προτρέπῃς.

*
ᾎσμα 18. Εἰς χρ. 2. Τό σήμαντρον. Ἦχος ~4           f C
Ἐξυπνήσατε παιδία,
προσευχή καί ἐργασία,
προσκαλεῖ φωνή Θεοῦ,
Σήμαντρον ἐκ τοῦ ναοῦ,
προσκαλεῖ φωνή Θεοῦ.
Σήμαντρον ἐκ τοῦ ναοῦ.

*
σ.355 | ᾎσμα 19. Εἰς χρόν. 2. Εἰς τόν πλάστην. Ἦχος ~4      pΣύμπασα ἡ φύσις πλάστα σ’ εὐλογεῖ,

δένδρον, λόφος, βρῶσις, οὐρανός καί γῆ.
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*
ᾎσμα 20. Εἰς χρόν. 2. Ἡ ἐπάνοδος τοῦ ποιμνίου.
Ἦχος ~4           f C
Ἀρνάκια εἶναι ὥρα,
τό σκότος ἀρχινᾶ,
νά κατεβῆτε τώρα,
ἀπ’ τά ψιλά βουνά,
ἀπ’ τά ψιλά βουνά.

*
σ.356 Μάθημα 21. Ἡ πεταλούδα. Εἰς χρ. 4. Ἦχος ~6pἘλαφρόπτερη πετᾷ πεταλούδα,

πάλιν τό παιδί τήν χαιρετᾷ,
μέ χαράν μεγάλην πεταλούδα ζωηρή,
χαίρω τήν ζωήν σου ὅλ’ ἡ φύσις ἀνθηρή,
εἶναι ἰδική σου πεταλούδα ζωηρή,
χαίρω τήν ζωήν σου ὅλ’ ἡ φύσις ἀνθηρή,
εἶναι ἰδική σου.

*
σ.357 | Μάθημα 22. Τό ἀρνάκι. Εἰς χρόνους 4. Ἦχος 3`# )                                                                                \

Ἀρνάκι ἄσπρο καί παχύ
τῆς μάνας τό καμάρι
ἐβγῆκεν εἰς τήν ἐξοχήν
κ’ εἰς τό χλωρό χορτάρι.

*
Μάθημα 23. Τό Ἀπειθές παιδίον. Εἰς χρόνους 3. Ἦχος 

 
3#\

Μητέρα μου εἶμαι πολύ ἀσθενής,
ἄχ! πῶς μου κτυπᾷ ἡ καρδιά.
Καλά νά μέ κάμῃ δέν εἶναι κανείς,
νά τρέχω μέ τ’ ἄλλα παιδιά.
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*

σ.358 | Μάθημα 24. Ἡ Μέλισσα. Εἰς χρόνους 3. Ἦχος ~4           f C
Ἡ μέλισσα πετᾷ ἐπιμελής ἐργατική,
πετᾷ ἐδῶ πετᾷ ἐκεῖ,
πετᾷ πετᾷ ἡ μέλισσα πετᾷ,
πετᾷ πετᾷ ἡ μέλισσα πετᾷ.

*
Μάθημα 25. Ὁ Διδάσκαλος τοῦ σπίνου. Εἰς χρόνους 3. 

Ἦχος 4`&   PΣέ φοντωμένο δένδρο κλωνάρι
κάθεται σπίνος καί καλαδεῖ,

σ.359 τόσην | ἀκούει τέχνη καί χάρι
καί πλησιάζει ἕνα παιδί,
τόσην ἀκούει τέχνη καί χάρι
καί πλησιάζει ἕνα παιδί.

*
Μάθημα 26. Παιδίον καί χελιδόνι. Εἰς χρόνους 2. 

Ἦχος ~4      pf
C

Ἔλειψε τό χιόνι κ’ ἦλθες χελιδόνι,
κ’ ἦλθες χελιδόνι, ἔξυπνο πουλί.
Ἡ μικρή μας στέγη καλῶς ἦλθες λέγει,
καλῶς ἦλθες λέγει καί σέ προσκαλεῖ,

σ.360 ἡ μικρή μας στέγη καλῶς ἦλθες | λέγει,
καλῶς ἦλθες λέγει καί σέ προσκαλεῖ.

*
Μάθημα 27. Ἡ ὡραιότης τῆς φύσεως. Εἰς χρόνους 4. 
Ἦχος ~6pὉ πλάστης μέ σοφίαν, ὁ πλάστης μέ στοργήν,
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ὡραίαν, θαυμασίαν ἐποίησε τήν γῆν,
ὡραίαν, θαυμασίαν ἐποίησε τήν γῆν.

*
σ.361 | Μάθημα 28. Ἡ Δημιουργία. Εἰς χρόνους 4. Ἦχος ~6pὉ Θεός εἰς ἕξ ἡμέρας ἔπλασε τόν κόσμον ὅλον,

χέρσον ὕδωρ καί ἀστέρας καί τοῦ οὐρανοῦ τόν θόλον,
χέρσον ὕδωρ καί ἀστέρας καί τοῦ οὐρανοῦ τόν θόλον.

*
Μάθημα 29. Ἡ καλοκαιρία. Εἰς χρόνους 2. Ἦχος ~4      pΓελᾷ τοῦ θέρους ὁ καιρός,
ὁ λόφος θάλλει ἀνθηρός,
ὁ λόφος θάλλει ἀνθηρός.

*
σ.262 | Μάθημα 30. Τά πάντα φθαρτά. Εἰς χρόνους 4. 
 Ἦχος ~6pἈνθύλλιον ὡραῖον χθές ἔτι δροσερόν,

δέν θάλλεις τώρα πλέον ὦ τέλος λυπηρόν,
δέν θάλλεις τώρα πλέον ὦ τέλος λυπηρόν.

*
Μάθημα 31. Ἡ παρηγορία. Εἰς χρόνους 2. 

Ἦχος ~4           f C
Ὦ! μή κλαίεται παιδία, ὅταν βλέπετε νεκρόν,
εἶν’ ἡ στέρησις βραχεῖα, τό διάστημα μικρόν,
   τό διάστημα μικρόν.
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*
σ.363 | Μάθημα 32. Ἡ ἐπάνοδος εἰς τήν πατρίδα. Εἰς χρόνους ¾.

Ἦχος ~          7&pΜετά μικρόν θά ἀσπασθῶ,
Ἑλλάς ἁγία πατρίς γλυκειά,
μετά μικρόν θά σ’ ἀσπασθῶ
Ἑλλάς ἁγία πατρίς γλυκειά,
μετά μικρόν θά σ’ ἀσπασθῶ.

*
Μάθημα 33. Ὁ ἔναστρος θόλος. Εἰς χρόνους 3. 
Ἦχος ~4      pἌστρον ἀνατέλλει εἰς τόν οὐρανόν,
εἰς τόν κόσμον στέλλει σέλας φαεινόν,
εἰς τόν κόσμον στέλλει σέλας φαεινόν.

*
σ.364 | Μάθημα 34. Ἡ φιλοστοργία. Εἰς χρόνους 6. 
 Ἦχος ~6pΠετᾷς περιστερά κι’ στόν κῆπον στήν αὐλή

δέν βλέπεις τό γεράκι τό ἄγριον πολί,
δέν βλέπεις τό γεράκι τό ἄγριον πολί.

*
Μάθημα 35. Μάνα καί παιδί. Εἰς χρόνους 4. 
Ἦχος ~4      pἈναμένο φωτεινό τοῦ Θεοῦ φανάρι,
ὑψηλά στόν οὐρανό λάμπει τό φεγγάρι,

σ.365 καί ἡ μάνα τραγου | δεῖ καί κοιμίζει τό παιδί,
καί ἡ μάνα τραγουδεῖ καί κοιμίζει τό παιδί.
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*
Μάθημα 36. Φοβεῖσθε τόν Θεόν. Εἰς χρόνους 3. 
Ἦχος ~4      pἘν ὅλῃ προθυμίᾳ ὑμνεῖτε ὦ παιδία,
τήν δόξαν αἰωνίου, πατρός ἐπουρανίου,
φοβεῖσθε τόν Θεόν, φοβεῖσθε τόν Θεόν.

*
Μάθημα 37. Ἡ πρωΐα. Εἰς χρόνους 3. Ἦχος ~4      pΦεύγει τό σκότος φθάνει αὐγή,
νέαν λαμβάνει λάμψιν ἡ γῆ,

σ.366 | νέαν λαμβάνει λάμψιν ἡ γῆ.

*
Μάθημα 38. Τά λουλούδια. Εἰς χρόνους 3. k 
Ἦχος ~4      pὉ μάϊος ἦλθεν, ἡ φύσις ἀνθεῖ,
τόν κῆπον της θέλει μέ ’μέ νά ἐλθῇ,
τόν κῆπον της θέλει μέ ’μέ νά ἐλθῇ.

*
Μάθημα 39. Ἡ Σταύρωσις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἰς χρ. 4.
Ἦχος ~4      pἬδη κρέματ’ ἐπί ξύλου,
τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀσπίλου,
τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀσπίλου,
ὁ πανάμωμος υἱός,

σ.367 ὑπέρ | τῶν ἀνθρώπων θῦμα,
προσλαβών ἀνθρώπου σχῆμα,
προσλαβών ἀνθρώπου σχῆμα,
ἤδη πάσχει ὁ Θεός.
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*
Μάθημα 40. Αἰνεῖτε τόν Θεόν. Εἰς χρόνους 3. 
Ἦχος ~4      pὮ! παιδία συμφώνως εὐλογεῖτε τόν Θεόν,
ὁ Θεός εἶναι μόνος ὁ θαυμάσια ποιῶν,
αἰνεῖτε, αἰνεῖτε τόν Θεόν.

*
σ.368 | ᾎσμα 41. Τό πουλάκι. Εἰς χρόνους 4. Ἦχος ~4      pΤῆς ἐξοχῆς πουλάκια, ὡραῖα ζωηρά,

στοῦ δένδρου τά κλαδάκια πετᾶτε μιά χαρά,
καί χαίρεσθαι τήν φύσιν, τόν εὔμορφον καιρόν,
καί πίνετε στήν βρύση νεράκι καθαρό,
καί χαίρεσθαι τήν φύσιν, τόν εὔμορφον καιρόν,
καί πίνετε στήν βρύση νεράκι καθαρό.

*
ᾎσμα 42. Τό Χριστός Ἀνέστη. Εἰς χρόν. 6. Ἦχος ~4      pσ.369 Χαρᾶς καιρός ἐπέστη ἡμέ | ρα ἑορτῆς,
Χριστός Χριστός ἀνέστη, Χριστός ὁ λυτρωτής,
Χριστός Χριστός ἀνέστη, Χριστός ὁ λυτρωτής.

*
ᾎσμα 43. Τό φιλεργόν Κοράσιον. Εἰς χρόνους 4. 
Ἦχος ~4      pὮ! ζωή εὐτυχισμένη τόν Θεόν δοξολογῶ,
ὅτι εἶμαι μαθημένη νά ἐργάζωμαι κ’ ἐγώ,

σ.370 ὅτι εἶμαι μαθημένη νά ἐρ | γάζωμαι κ’ ἐγώ.

*
ᾎσμα 44. Ὁ Μάιος. Χρόνους 6. Ἦχος ~4      pἘμπρός μή χάνετε καιρόν,
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τό δάσος εἶναι ἀνθηρόν,
ἡ ἐξοχή μᾶς κράζει,
εἰς τά νερά τά δροσερά,
ὁ βάτραχος φωνάζει
εἰς τά νερά τά δροσερά,
ὁ βάτραχος φωνάζει.

*
σ.371 | ᾎσμα 45. Τό κηπάριον. Εἰς χρόνους 6. k 
 Ἦχος ~4      pΚηπάριόν μου ἀνθηρόν σέ ἀγαπῶ πολύ,

κηπάριόν μου ἀνθηρόν σέ ἀγαπῶ πολύ,
τό χόρτον θάλλει τρυφερόν ἡ γῆ μοσχοβολεῖ,
τό χόρτον θάλλει τρυφερόν ἡ γῆ μοσχοβολεῖ.

*
ᾎσμα 46. Ὁ τά πάντα γινώσκων. Εἰς χρόν. 4. 
Ἦχος ~4      pΜέ χάριν ψάλλει τό πτηνόν,
ὑμνεῖ τόν ποιητήν του,
ὁ πλάστης ἐκ τόν οὐρανόν,
ἀκούει τήν φωνήν του,
ὁ πλάστης ἐκ τόν οὐρανόν,
ἀκούει τήν φωνήν του.

*
ᾎσμα 47. Γῆ καί Οὐρανός. Εἰς χρόν. 4. 

Ἦχος ~4      pf
C

Τό βλέμμα στρέφω πρός τήν γῆν,
καί βλέπω καί θαυμάζω,
καί τῆς σοφίας τήν πηγήν,
ἐν συστολῇ δοξάζω,



186

κι’ ἐξίσταμαι δοξολογῶν,
τόν πάνσοφον Δημιουργόν,

σ.373 κι’ ἐξίστα | μαι δοξολογῶν,
τόν πάνσοφον Δημιουργόν.
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