
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

«Τραγούδια κρεμαστιώτικα σαν στα αυτιά μου ηχούνε,
μνήμες από την Κρεμαστή αμέσως μου ξυπνούνε…»
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 7 14 21 28 4
ΤΡΙΤΗ 1 8 15 22 29 5

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 9 16 23 30 6
ΠΕΜΠΤΗ 3 10 17 24 31 7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 11 18 25 1 8
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 12 19 26 2 9
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 13 20 27 3 10
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Για ιδες μπονάτσα που ‘ναι και σιγαλεμιά 

ξεκίνησ’ ο καλός μου να πάει στην ξενιτιά.

Μήτε γράμμα μου στέλνει, μήτε παραγγελιά,

μου στέλνει ένα μαντήλι με εξήντα δυό φλουριά.

Δε θέλω το μαντήλι, μήτε τα φλουριά,

μόν’ θέλω την αγάπη που πάει στην ξενιτιά.

Στο δρόμο που πηγαίνει βρίσκει μια μηλιά

τα μήλα φορτωμένη κι απάνου κοπελιά.

Κόρη κατέβα κάτου τι απάνου θ’ ανεβώ

να σε κορφολοήσω σαν το βασιλικό.

Κάνω να κόψω μήλο, πιάνω το χέρι της

Χριστέ και Παναγιά μου, να γίνω ταίρι της.

Κάνω να κόψω κι άλλο, πιάνω τη γάμπα της,

Χριστέ και Παναγιά μου να γίνω άντρας της. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 4 11 18 25 4
ΤΡΙΤΗ 28 5 12 19 26 5

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 6 13 20 27 6
ΠΕΜΠΤΗ 31 7 14 21 28 7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 8 15 22 1 8
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 9 16 23 2 9
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 10 17 24 3 10
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Παντρέψου Διαμαντούλα μου 

να βγω κι εγώ απ’ την έγνοια

Δεν παντρεύομαι μητέρα διώχτηνε τη συμπεθέρα.

Μου κάνουν έναν καλατζή να σκάσει δεν τον παίρνω

το πρωί που ξημερώνει, παλιοκάκκαβα γανώνει.

Μου κάνουν ‘να μπαλωματή

να σκάσει δεν τον παίρνω

το πρωί που ξημερώνει παλιοπάπουτσα μπαλώνει.

Μου κάνουν έναν έμπορα να σκάσει δεν τον παίρνω

όλη μέρα με τον πήχη και το βράδυ ξεροβήχει.

Μου κάνουν έναν μαραγκό να σκάσει δεν τον παίρνω

όλη μέρα με την πλάνη και το βράδυ ξεροκλάνει.

Μου κάνουν έναν τσιόπανο, 

να σκάσει δεν τον παίρνω

όλη μέρα έι και πρι και το βράδυ στο μαντρί.

Μου κάνουν έναν γεωργό να σκάσει θα τον πάρω

όλη μέρα στο καμάτι και το βράδυ στο κρεβάτι

όλη μέρα τρίβει σβόλια και το βράδυ τρίβει κώλια

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 4 11 18 25 1
ΤΡΙΤΗ 26 5 12 19 26 2

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 6 13 20 27 3
ΠΕΜΠΤΗ 28 7 14 21 28 4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 8 15 22 29 5
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 9 16 23 30 6
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 10 17 24 31 7
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Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα,
σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπιούνται.

Σήμερα βάλανε βουλή οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι

για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον πάντων Βασιλέα.
Κι ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι

να λάβει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι.
Κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της,
τις προσευχές τις έκανε για το Μονογενή της.

Φωνή της ήρθε εξ’ ουρανού κι απ’ Αρχαγγέλου στόμα.
-Σώνουν, κυρά μ’, οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες.

Το γιο σου τον επιάσανε και σαν ληστή τον πάνε
και στου Πιλάτου τις αυλές εκεί τον τυραγνάνε.

-Χαλκιά, χαλκιά, φκιάσε καρφιά, φκιάσε τρία περόνια.
Κι εκείνος ο παράνομος βαρεί και φκιάνει πέντε.

-Εσύ που μας τα έφκιασες πρέπει να μας ‘δηγήσεις.
-Βάλτε τα δυο στα χέρια του και τ’ άλλα δυο στα πόδια,

το πέμπτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά του,
να στάξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του.

Η Μάρθα κι η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα
και του Γιακώβου η αδερφή κι τέσσερις αντάμα.
Πήρανε το στρατί στρατί, στρατί το μονοπάτι

και το στρατί τις έβγαλε μες στου ληστή την πόρτα.
-Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του Πιλάτου.
Κι η πόρτα από τον φόβο της ανοίγει μοναχή της.
Τηράει δεξιά, τηράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει,

τηράει και δεξιότερα βλέπει τον Άγιο Γιάννη.
-Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε και βαφτιστή του γιου μου

μην είδες τον υγιόκα μου κι εσε το Δάσκαλό σου;
-Τον βλέπεις ‘κείνο το γυμνό τον παραφρονεμένο

όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο
όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι;

Αυτός είναι ο γιόκας σου κι εμέ ο Δασκαλός μου.
Κι η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε και λιγώθη.
Σταμνιά νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσχο

και τρία με ροδόσταμο για να ‘ρθει ο λογισμός της.
-Δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου;
-Τι να σου ειπώ μανούλα μου που διάφορο δεν έχεις;
Ζητά μαχαίρι να σφαγεί, γκρεμνό να πάει να πέσει,

Ζητά σκοινί να κρεμαστεί για το Μονογενή της.
-Μη σφάζεσαι, μανούλα μου, τι σφάζοντ’ οι μανάδες.
Μη γκρεμιστείς, μανούλα μου, γκρεμίζονται οι μανάδες.

Σύρε να πας στο σπίτι μας, σύρε στο σπιτικό μας
μόνο το Μέγα Σάββατο, κοντά το μεσονύχτι

που θα λαλήσει ο πετεινός, σημάνουν κι οι καμπάνες
τότε κι εσύ, μανούλα μου, θα ‘χεις χαρές μεγάλες.
Όποιος τ’ ακούει σώζεται κι όποιος το λέει αγιάζει

κι όποιος το καλαφουργκραστεί Παράδεισο θα λάβει,
Παράδεισο και λίβανο από τον Άγιο Τάφο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 8 15 22 29 6
ΤΡΙΤΗ 2 9 16 23 30 7

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 10 17 24 1 8
ΠΕΜΠΤΗ 4 11 18 25 2 9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 12 19 26 3 10
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 13 20 27 4 11
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 14 21 28 5 12
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Εσείς πουλιά του Μάη 
και της Άνοιξης,

εσείς πάντα περνάτε 
από τον τόπο μας.

Για χαμπηλώστε λίγο 
τα φτερούλια σας.

Γράμμα ‘χω να σας δώσω, 
μια ψιλή γραφή

να πάτε στην καλή μου, 
στη γυναίκα μου.

Και πέστε τα μαντάτα 
ότι παντρεύτηκα

και πήρα μια γυναίκα, 
μάγισσας τσουπί.

Μαγεύει τα καράβια 
και δεν αρμενούν,

μαγεύει τα πουλάκια 
και δεν κελαηδούν.
Με μάρανε κι εμένα 

και δεν μπορώ να ‘ρθω.

Όντας κινώ για να ‘ρθω, 
αστράφτει και βροντά
κι όντας γυρίσω πίσω, 
ήλιος και ξαστεριά.

ΜΑΪΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 6 13 20 27 3
ΤΡΙΤΗ 30 7 14 21 28 4

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 8 15 22 29 5
ΠΕΜΠΤΗ 2 9 16 23 30 6

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 10 17 24 31 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 11 18 25 1 8
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 12 19 26 2 9



ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»

Γύραν τ’ απόσκια γύρανε, κόρη μου, στην αυλή σου

κι απόσκιασαν την πόρτα σου, δε βλέπω το κορμί σου.

Δε βλέπω τα ματάκια σου να τα γλυκοφιλήσω.

Δε βλέπω το κορμάκι σου να το σφιχταγκαλιάσω.

Δε βλέπω τ’ αχειλάκι σου να γλυκοκουβεντιάσω.

Να πω τραγούδια του σεμντά, τραγούδια της αγάπης.

Απόψε δεν κοιμήθηκα κι ακόμα δε νυστάζω

για δυο ματάκια π’ αγαπώ κλαίω κι αναστενάζω.

Θε να ντα κλέψω μια βραδιά, βραδιά χωρίς φεγγάρι,

να τα ανεβάσω στα βουνά, ψηλά στα βιλαέτια,

να ντα ρωτήσω αν παίρνονται τα δεύτερα ξαδέρφια.

Τα ρώτησα, τα ξέτασα και μου ‘παν πως δεν κάνει.

Αν παίρνονταν τα δεύτερα παίρνονται και τα πρώτα

κι όποιονε θέλεις ρώτα. ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 3 10 17 24 1
ΤΡΙΤΗ 27 4 11 18 25 2

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 5 12 19 26 3
ΠΕΜΠΤΗ 30 6 13 20 27 4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 7 14 21 28 5
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 8 15 22 29 6
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 9 16 23 30 7
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Εκεί π
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 Μαρουδ
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εκεί 
λιχνί

ζουν 
δώδεκα

 και συγ
νεφιάζουν 

δέκα
.

Κι η 
Μάρω με τη 

ρόκα
 της 

τρογύ
ρω μες στ

’ αλώνι.

-Φεύγα
 Μαριώ απ’ το

ν κου
ρνιαχτό, 

φεύγα
 Μαριώ από το

ν ήλιο

μη σε 
λερώ

σει ο
 κου

ρνιαχτός 
και σε 

μαυρίσε
ι ο ή

λιος.

-Εγώ τον 
ήλιο α

γαπώ, τον
 κου

ρνιαχτό τ
ον θέ

λω

κι αυτό τ
ον πρ

ώτο λι
χνιστ

ή άντρα
 θε ν

α τον 
πάρω.

-Γυρ
εύει 

αμπέλια
 ατρύγη

τα μ’ ούλ
ους τ

ους τ
ρυγη

τάδες,

γυρεύ
ει μύλου

ς δώ
δεκα

, μ’ ούλ
ους τ

ους μ
υλωνάδες.

-Όσα γυρε
ύει δ

ώστε τ
α, άξιος 

είν’ κ
ι ας τα πάρει.

IOYΛIOΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 8 15 22 29 5
ΤΡΙΤΗ 2 9 16 23 30 6

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 10 17 24 31 7
ΠΕΜΠΤΗ 4 11 18 25 1 8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 12 19 26 2 9
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 13 20 27 3 10
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 14 21 28 4 11



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 5 12 19 26 2
ΤΡΙΤΗ 30 6 13 20 27 3

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 7 14 21 28 4
ΠΕΜΠΤΗ 1 8 15 22 29 5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 9 16 23 30 6
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 10 17 24 31 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 11 18 25 1 8

Στην Κρεμαστή θα κρεμαστώ και στο Μαρί θα ‘γειάνω

και στην καημένη Κουνουπιά θα πέσω να πεθάνω.

Πανάθεμά σε Κρεμαστή που ‘σαι μέσα στο ρέμα

πάν’ τα κορίτσια για νερό κι έρχουνται φιλημένα.

Το κρεμαστιώτικο νερό μου ‘αν πως έχει αβδέλες 

μα ‘γώ το ξεδοκίμασα κι έχει έμορφες κοπέλες.

Στη Βρύση δεν ξαναπερνώ δεν ξανακόβω βόλτες

γιατί μου τα σφραΐσανε παράθυρα και πόρτες.

Στης Βρύσης την ανηφοριά θα πάω να σπείρω ρύζι

για να περνά η αγάπη μου να κόβει να μυρίζει.

Στη βρύση στην Κρυόβρυση θα πάω να ρίξω τέντα

για να περνά η αγάπη μου να πιάνουμε κουβέντα.

Αν δεν σου δώσει η μάνα σου χωράφι στο Ζοργιάνι

και το αμπέλι στο Μαρί, δε βάνουμε στεφάνι.

Αν δεν σου δώσει η μάνα σου όσα σου είχε τάξει

κάτω στο μύλο του Λαλά να πάει να σε πετάξει.

Πορτοκαλιά του Καραβά σ’ αφήνω καληνύχτα

αποσπερού σε γλέντησα, δεν σε γλεντώ άλλη νύχτα.
Γύρισμα:

Θα σε χτίσω κυπαρίσσι μες στης Κρεμαστής τη Βρύση

να ‘ρχουνται οι ξανθιές να πλένουν, μαυρομάτες να λευκαίνουν.

Κοριτσάκια του καιρού σας για μαζέψετε το νου σας

Γιατί οι άντρες είναι πλάνοι και δε βάνουνε στεφάνι.

Έλα έλα το πουλί μου τώρα που ‘μαι μοναχή μου

έλα ‘πως ερχόσουν πρώτα και
μου χτύπαγες την πόρτα.

Θα σε χτίσω κυπαρίσσι μες στης Κρεμαστής τη Βρύση

να ‘ρχουνται οι ξανθιές να πλένουν, μαυρομάτες να λευκαίνουν.

Θα σε χτίσω κυπαρίσσι μες στης Κρεμαστής τη Βρύση

να ‘ρχουνται οι ξανθιές να πλένουν, μαυρομάτες να λευκαίνουν.

Θα σε χτίσω κυπαρίσσι μες στης Κρεμαστής τη Βρύση

Κοριτσάκια του καιρού σας για μαζέψετε το νου σας

να ‘ρχουνται οι ξανθιές να πλένουν, μαυρομάτες να λευκαίνουν.

Κοριτσάκια του καιρού σας για μαζέψετε το νου σας

να ‘ρχουνται οι ξανθιές να πλένουν, μαυρομάτες να λευκαίνουν.

Γιατί οι άντρες είναι πλάνοι και δε βάνουνε στεφάνι.

Κοριτσάκια του καιρού σας για μαζέψετε το νου σας

Γιατί οι άντρες είναι πλάνοι και δε βάνουνε στεφάνι.

Κοριτσάκια του καιρού σας για μαζέψετε το νου σας

Έλα έλα το πουλί μου τώρα που ‘μαι μοναχή μου

Γιατί οι άντρες είναι πλάνοι και δε βάνουνε στεφάνι.

Έλα έλα το πουλί μου τώρα που ‘μαι μοναχή μου

Γιατί οι άντρες είναι πλάνοι και δε βάνουνε στεφάνι.

έλα ‘πως ερχόσουν πρώτα και

Έλα έλα το πουλί μου τώρα που ‘μαι μοναχή μου

έλα ‘πως ερχόσουν πρώτα και

Έλα έλα το πουλί μου τώρα που ‘μαι μοναχή μου
μου χτύπαγες την πόρτα.
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Που πας καημένε μέρμηγκα

Που πας κατακαημένε

σανιδάκια φορτωμένε

Αμπέλια είχα στους Κο
ρφιούς

Και πάω να τα τρυγήσω

και να τα τσαλαπατήσω

Τα τρύγησα, τα πάτησα

Και βγάζω τρεις βα
ρέλες,

τρεις πεντ
άμορφες κοπέλε

ς

Τη μια τη δίνω δεκατιά

Και την άλλη του δ
ραγάτη,

για δε μ’ αγαπάς μπερμπάντη

Την Τρίτη 
την καλύτερη

Την εβάστηξα για ατός μου,

η ζωή κι ο θάνατός μου

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 2 9 16 23 30
ΤΡΙΤΗ 27 3 10 17 24 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 4 11 18 25 2
ΠΕΜΠΤΗ 29 5 12 19 26 3

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 6 13 20 27 4
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 7 14 21 28 5
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 8 15 22 29 6



Χορταράκια απ’ το λιβάδι

και νερό απ’ το πηγάδι,

μ’ έστειλαν να πάω να φέρω

και τον δρόμο δεν ηξέρω.

Και μου βγάλαν μια αβανιά

πως εφίλησα ‘γώ μμια.

Κι εγώ, μα την Παναγία,

δεν εφίλησα καμία.

Μόνο μια παπαδοπούλα 

έμορφη κι αρχοντοπούλα.

Κι ο παπάς δεν μας τη δίνει,

τύφλα να ‘χει αυτός κι εκείνη.

-Ρε παπά Τουρκομερίτη, 

δε μας δίνεις το κορίτσι;

-Το κορίτσι μου παντρεύω 

κι αρχοντόγαμπρο γυρεύω.

Να ‘χει αμπέλια και χωράφια 

και τα σπίτια του παλάτια.

-Ρε παπά Τουρκομερίτη, 

τι του δίνεις στο κορίτσι;

-Το χωράφι στη Μαδάρα 

και μια κολοβή γαϊδάρα.

Πέντε γίδες παλιβές,

 πέντε τσίτινες ποδιές.

Πέντε γίδες με τροκάνια, 

πέντε τσίτινα φουστάνια.

OKTΩΒΡΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 7 14 21 28 4
ΤΡΙΤΗ 1 8 15 22 29 5

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 9 16 23 30 6
ΠΕΜΠΤΗ 3 10 17 24 31 7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 11 18 25 1 8
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 12 19 26 2 9
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 13 20 27 3 10

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»
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Στην παραπάνω γειτονιά
στην παρακάτω ρούγα

εκεί καθόταν μια γριά καθόταν
κι ένας γέρος.

Είχαν κι ένα κακό σκυλί
και ‘να ‘μορφο κορίτσι.

Θε μου, να πέθαινε η γριά,
να ψόφαγε κι ο γέρος,

να ‘πιανε λύσσα το σκυλί
να πάρω το κορίτσι

Την Κυριακή παντρεύομαι,
βάνω τα στέφανά μου.

Και την Δευτέρα το πρωί με 
παίρνουνε στρατιώτη.

Και που ν’ αφήσω αυτή τη νια, την 
όμορφη κοπέλα;

Να την αφήσω στο βουνό φοβούμαι 
από τους λύκους.

Να την αφήσω στον παπά φοβούμαι 
από τους ψάλτες.

Να την αφήσω στο χωριό φοβούμαι 
απ’ τους χωριάτες.

Να την αφήσω σπίτι μου είναι 
κακιά η μάνα.

Να τηνε πάρω στο στρατό φοβούμαι 
απ΄τους φαντάρους.

Μοναχή θα την αφήσω, θα την 
πάρω όταν γυρίσω.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 4 11 18 25 2
ΤΡΙΤΗ 29 5 12 19 26 3

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 6 13 20 27 4
ΠΕΜΠΤΗ 31 7 14 21 28 5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 8 15 22 29 6
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 9 16 23 30 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 10 17 24 1 8
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 2 9 16 23 30
ΤΡΙΤΗ 26 3 10 17 24 31

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 4 11 18 25 1
ΠΕΜΠΤΗ 28 5 12 19 26 2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 6 13 20 27 3
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 7 14 21 28 4
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 8 15 22 29 5

Ξενε σαν θες να παντρευτείς
γυναίκα για να πάρεις

έλα ρώτα με και ‘μένα,
να σου πω ποια ‘ναι για ‘σένα.

Κοντή γυναίκα μην παρείς βουτσί του ταβερνιάρη

το βουτσί του ταβερνιάρη
πάντα μεθυσμένους βγάζει.

Ψηλή γυναίκα μην παρείς δεντρί ξεριζωμένο

το δεντρί ξεριζωμένο είναι πάντα μαραμένο.

Άσπρη γυναίκα μην παρείς σακί αλευρωμένο

το σακί τ’ αλευρωμένο είναι πάντα σκονισμένο.

Μαύρη γυναίκα μην παρείς σουπιά τηγανισμένη

η σουπιά η τηγανισμένη είναι πάντα μαυρισμένη.

Πάρε μια δίκια κι έμορφη
να ‘χει και μαύρα μάτια

κι αν γεράσει κι αν χαλάσει
πάντα μαύρα μάτια θα ΄χει.

το σακί τ’ αλευρωμένο είναι πάντα σκονισμένο.

Μαύρη γυναίκα μην παρείς σουπιά τηγανισμένη

η σουπιά η τηγανισμένη είναι πάντα μαυρισμένη.
να ‘χει και μαύρα μάτια

κι αν γεράσει κι αν χαλάσει
πάντα μαύρα μάτια θα ΄χει.



01/01 ΤΡΙΤΗ Πρωτοχρονιά, Βασιλείου του Μεγάλου
06/01 ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοφάνεια

30/01 ΤΕΤΑΡΤΗ Τριών Ιεραρχών
11/03 ΔΕΥΤΕΡΑ Καθαρά Δευτέρα

25/03 ΔΕΥΤΕΡΑ Ευαγγελισμός της Θεοτόκου-Εθνική Εορτή
26/04 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεγάλη Παρασκευή

28/04 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
29/04 ΔΕΥΤΕΡΑ Δευτέρα της Διακαινησίμου
29/04 ΔΕΥΤΕΡΑ Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

01/05 ΤΕΤΑΡΤΗ Πρωτομαγιά
02/05 ΠΕΜΠΤΗ Ανακομιδή Λειψάνων Αθανασίου του Μεγάλου

08/05 ΤΕΤΑΡΤΗ Ιωάννου του Θεολόγου
21/05 ΤΡΙΤΗ Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων

17/06 ΔΕΥΤΕΡΑ Αγίου Πνεύματος

07/07 ΚΥΡΙΑΚΗ Κυριακής μεγαλομάρτυρος
20/07 ΣΑΒΒΑΤΟ Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

26/07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παρασκευής μεγαλομάρτυρος, πολιούχου Μολάων
15/08 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
23/08 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Απόδοσις της Κοιμήσεως

-Εννιάμερα της Παναγίας
14/09 ΣΑΒΒΑΤΟ Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού-Τοπική Εθνική Εορτή

28/10 ΔΕΥΤΕΡΑ Κατάθεσις της Αγίας Σκέπης-Εθνική Εορτή
17/11 ΚΥΡΙΑΚΗ Σχολική-Ακαδημαϊκή Εορτή

26/11 ΤΡΙΤΗ Αγίων Στυλιανού & Νίκωνος του Μετανοείτε,
πολιούχου Σπάρτης

06/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας
25/12 ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

26/12 ΠΕΜΠΤΗ Σύναξις της Θεοτόκου

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»

Ευχαριστούμε θερμά το Νικόλαο Μπαριάμη για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε για τη δημιουργία του ημερολογίου. 
Όλα τα τραγούδια αποτελούν κομμάτι της προσωπικής του συλλογής. 


