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1. ΤΗ ΚΟΠΕΛΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ 

             (Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ) 

 

 

Μια κοπέλα λυγερή  

το ψηλό βουνό διαβαίνει 

η χαρά την καρτερεί 

στ’ ακρογιάλι που πηγαίνει. 

Και το κάμα είναι βαρύ 

κι είν’ κόρη διψασμένη 

βρήκε βρύση δροσερή, 

ήπιε, αρρώστησε, πεθαίνει. 

Μα η φωνή της πριν να σβήσει 

καταράστηκε τη βρύση 

κι από εκείνο τον καιρό 

έρμη  ἡ βρύση έχει απομείνει 

και κανείς ποτέ δεν πίνει 

της κοπέλας το νερό. 

 

 

 

2. ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ 

(Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ) 

Με τα πρωτοβρόχια θα ’ρθουν μηνύματα  

του χειμώνα: το ποτάμι θα θολώσει,  

θα τριζοβολούν ξερά τα πλατανόφυλλα  

θα κρυώσει η νύχτα και θα μεγαλώσει. 

Θα δροσοσταλάζουν κόκκινα τα κούμαρα,  

κυκλαμιές θ’ ανθούν στο χώμα ταίρια ταίρια,  

θα καπνίζουν σφαλιστά τα χωριατόσπιτα  

και θ’ αρχίσουν τα σπιτιάτικα νυχτέρια. 

Θα σωπάσει ο τζίτζικας κι ετοιμοτάξιδα  

γι’ άλλων τόπων άνοιξη, μακριά απ’ τα χιόνια, 

βράδυ βράδυ ως τα μεσούρανα θα χύνονται  

μαύροι φτερωτοί σταυροί τα χελιδόνια. 

Ω χαρά μας! το χειμώνα θα προσμένομε,  

δίχως πάγους και χιονιές να φοβηθούμε:  

τη ζωή μας το στερνό ταξίδι εκάναμε  

και την άνοιξη άλλων τόπων δεν ποθούμε. 
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3. Η  ΨΑΡΟΒΑΡΚΑ 

(Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ) 

 

Έρχετ’  ἡ ψαρόβαρκα, έρχεται ολόισια 

πέρα απ’ τον Ασπρόπυργο κι απ’ τα Πετρονήσια 

σα νεράιδα αφρόπλαστη, νύφη φτερωτή, 

τη χαϊδεύει ὁ μπάτης· 

μύρια πλούτη ατίμητα στην ποδιά κρατεί, 

ζηλευτά προικιά της. 

 

Έρχετ’ ἡ ψαρόβαρκα χρυσοστολισμένη, 

Έρχετ’ ασημόζωστη και  ροδοντυμένη, 

του πελάου αρχόντισσα βεργολυγερή, με πολλά καμάρια· 

πλούτη και στολίδια της έχει και φορεί 

του γιαλού τα ψάρια! 

 

 

 

4. ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 

(Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ) 

 

Πήγαν τα ποτάμια 

παραπονεμένα 

κι είπαν της θαλάσσης: 

Φέρνομε σ’ εσένα 

όλα μας τα πλούτη, 

όλη τη χαρά μας, 

όλη τη ζωή μας, 

όλα τα νερά μας. 

Και για πληρωμή μας 

συ τί μας χαρίζεις;  

Παίρνεις τα νερά μας 

και μας τα αρμυρίζεις! 

 

Και τους είπ’ εκείνη: 

Πώς μπορώ ν’ αλλάξω; 

Τα γλυκά νερά σας 

πώς να τα φυλάξω; 

Είμ’ από τη φύση 

αρμυρή πλασμένη 

Κι αρμυρό κοντά μου 

κάθε τί θα γένει. 

Τα παράπονά σας 

πάνε στα χαμένα. 

Θέτε το καλό σάς; 

Φεύγετ’ από μένα. 
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5. ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΚΟ  ΝΕΡΟ 

 

Να 'χα νερό απ' τον πλάτανο 

κρασί απ' την κολώνα 

να 'χα και την αγάπη μου 

να τη φιλώ στο στόμα 

 

Το πλατανιώτικο νερό 

ειν' του χωριού καμάρι 

κι όποιος περάσει και το πιει 

ξαναγεννιέται πάλι 

 

Σαμιώτικο γλυκό κρασί 

θα πιω για να μεθύσω 

στην ξενιτιά που βρίσκομαι 

να μη σε λησμονήσω 

 

Το πλατανιώτικο νερό 

το λεν πως έχει αβδέλες 

μα κείνο το κακόμοιρο 

έχει όμορφες κοπέλες 

 

6. Ω! ΣΙΑΝΕ ΜΟΥ ΠΟΤΑΜΕ 

 

Ω! σιανέ μου ποταμέ 

και ταπεινή μου βρύση 

κατέβασε το κρύο νερό 

να πιεί το κυπαρίσσι  

 

Στην Πάτινο στο Γερανό 

θα πάω να στήσω τέντα 

για να περνούν οι πατινιές 

να πιάνουμε κουβέντα 

 

Παναγιά του Μανταλάκη 

φύλαετο το νησάκι 
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Είναι του Ξάνθου το νησί 

και έχει τιμή μεγάλη 

που γέννησε ένα ήρωα 

γενναίο παλικάρι 

 

Άι μου Θεολόγε μου 

καμπούρη και ασπρογένη 

έλα και δώσε την ευχή 

στ' αντρόγυνο που γένει. 

 

7. ΈΝΑ ΝΕΡΟ  ΚΥΡΑ-ΒΑΓΓΕΛΙΩ 

 

Ένα νερό, κυρα- Βαγγελιώ, ένα νερό, κρύο νερό 

Κι από πούθε κατεβαίνει, Βαγγελιώ μου παινεμένη 

Από γκρεμό, κυρα-Βαγγελιώ, από γκρεμό γκρεμίζεται 

Σε περιβολάκι μπαίνε, Βαγγελιώ μου παινεμένη 

Ποτίζει δε... κυρα-Βαγγελιώ, ποτίζει δέντρα και κλαδιά 

Λεμονιές και κυπαρίσσια, σαν κι εσάς, καλά κορίτσια. 

 

8. ΓΕΡΑΚΙΝΑ 

 

Κίνησε η Γερακίνα 

για νερό ω ρε κρύο να φέρει 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ. 

τα βραχιόλια της βροντούν 

τα βραχιόλια της βροντούν 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ  

ντρουμ ντρουμ ντρουμ. 

 

Κι έπεσε μες στο πηγάδι 

κι έβγαλε ω ρε φωνή μεγάλη 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ. 

Κι έτρεξε ο κόσμος όλος 

κι έτρεξα ω ρε κι εγώ ο καημένος 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ. 
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Γερακίνα, θα σε βγάλω 

και γυναί- ω ρε γυναίκα θα σε πάρω 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ. 

Κι έριξε χρυσό κορδόνι 

και την έπια- ω ρε την έπιασ’ απ’ τη ζώνη 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ 

ντρουμ ντρουμ ντρουμ. 

 

9. ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ 

 

Της Καλαμάτας το νερό,       

κόρη Καλαματιανή,               

έμαθα πως έχει βδέλλες,       

Καλαματιανές κοπέλες.                    

  

Και έσκυψα να πιω νερό,      

Κόρη καλαματιανή,               

αχ, να πιω και να γεμίσω,     

μαύρα μάτια ν’ αντικρίσω.    

  

Κι έπεσε το μαντίλι μου,      

κόρη Καλαματιανή,               

αχ, το χρυσοκεντημένο,        

μια χαρά ήταν το καημένο.    

  

Της Καλαμάτας το νερό,       

κόρη Καλαματιανή,               

έμαθα πως έχει βδέλλες,       

Καλαματιανές κοπέλες.                    

  

10. ΤΟ ΞΕΡΟΣΤΕΡΙΑΝΟ ΝΕΡΟ 

 

Το ξεροστεριανό νερό                                  

λένε πως έχει αβδέλλες,                  

μα κείνο το μαργιόλικο                                

βγάζει όμορφες κοπέλες.                 

Για πες μου ποιος σου τα ‘πλεξε      

τα φρύδια σου γαϊτάνι,                                 

να δώσω εγώ τα πλεχτικά                

να τα ‘χουμεν ομάδι. 

  



ΣΤ1 ΤΑΞΗ 
3Ο Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Σελίδα 6 
 

11. ΝΑ ‘ΧΑ ΝΕΡΟ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 

 

Να ‘χα νερό απ’ τον πλάτανο      

σταφύλι απ’ την κολόνα              

να ‘χα και την αγάπη μου 

να τη φιλώ στο στόμα.  

Αμυγδαλοτσακίσματα 

σου στέλνω χαιρετίσματα.         

 

 

12. ΑΝ ΒΟΥΛΗΘΩ ΝΑ Σ’ ΑΡΝΗΘΩ 

 

Αν βουληθώ, αν βουληθώ να σ’ αρνηθώ 

να σ’ απολη – να σ’ απολησμονήσω 

να μην εβρώ νερό να πιω 

μη ρούχο να φορήσω. 

 

 Αν βουληθώ, αν βουληθώ να σ’ αρνηθώ 

να σ’ απολη – να σ’ απολησμονήσω 

να μη μπορώ φιλί να βρω     

(να μην εβρώ φιλί να πιω)     

μη δάκρυ να δακρύσω.                     

 

 

 

 

 

 

 

Όσο περισσότερο ψάχνουμε τόσο περισσότερο συναντούμε το νερό. Ανέκαθεν 

απασχολούσε τον άνθρωπο και αυτός συνεχώς το χρησιμοποιούσε και θα συνεχίσει να 

το έχει σύντροφο και οδηγό του. Η σημασία του νερού είναι μεγάλη, όπως μεγάλη 

είναι και η ακολουθία των εκφραστικών μέσων που το χρησιμοποιούν!! 

 


