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95 Νὰ σᾶς ’πῶ καὶ ἄλλο πάλι 

Ὅτι ἡ φούστα ’νε μεγάλη. 

Ἔνε εἴκοσι δυὸ παγκῶν 

Καὶ τί φοβᾶστε τῶν Φραγκῶν; 

Καὶ εἰς μία ὅσοι κι’ ἂν ἦσαν 

100 Ὅλοι ἐσαλαβατίσαν, 

Καὶ ἀσηκῶσαν τὰ σαντσάκια, 

Καὶ βαροδέσαν τὰ τουμπάκια. 

Καὶ φωνάζασι μεγάλα, 

Λέγοντας ἐτοῦτα κι’ ἄλλα: 

105 «Καρτερεῖτε δὰ, Φραγκάκια, 

Μὲ τὰ κούντουρα βρακάκια.» 

Κ’ ἔδραμαν μὲ βιγωρία 

Ὡσάν τα’ ἄγρια θηρία. 

Καὶ ὁ λέων ὡς τοὺς εἶδε 

110 Μὲ τοὺς ἐδικούς του ἐμίλειε∙ 

─« Ὦ Ῥωμαῖοί μου ἀνδρειωμένοι, 

«Τοῦ πολέμου μαθημένοι, 

«Σήμερον ἂς ἀνδρευθοῦμε, 

«Ὅλοι μας νὰ τιμηθοῦμε, 

115 «Σὰν ἐκάμναν οἱ παλαῖοι 

«Ἄνδρες οἱ ὠνομασμένοι, 

«Ὁποῦ διὰ τὴν τιμή τους 

«Δὲν ψηφοῦσαν τὴν ζωή τους. 

«Δίδει μου καὶ ἡ ψυχή μου 

120 «Ὅτι φούστα ’νε δική μου. 

«Μόνον μὲ ἀποκοτία 
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«Νὰ τοὺς δώσωμε γιαμία. 

«Πρῶτος εἶμαι ν’ ἀπηδήσω 

«Τοὺς μισοὺς νὰ ἀφανίσω. 

125 «Νὰ ἰδῆτε τὸν Ταγιαπιέρα 

«Γιὰ τὴν σημερνὴν ἡμέρα 

«Πῶς ξεύρει νὰ πολεμίζῃ, 

«Καὶ τοὺς Τούρκους ν’ ἀφανίζῃ. 

«Μόν’ καὶ σεῖς ὅλοι, ἀδελφοί μου, 

130 «Καὶ συντρόφοι ἐδικοί μου, 

«Κάμετε ὡς ἀνδρειωμένοι 

«Νὰ βρεθοῦμε κερδεμένοι 

«Ὅλοι ἀπὸ μίαν γνώμη, 

«Ἀρχινῶντας ἐκ τὸν κόμη.─» 

135 Εἶπαν: «εἰς τὸν ὁρισμό σου 

Ν’ ἀποθάνωμεν ὀμπρός σου.» 

Τότες ἔδειξε τὶ φεύγει 

Κ’ εἰς τὸ πέλαγος ἐδιέβη. 

Καὶ ὡς τὸν εἶδαν τὰ Τουρκάκια 

140 Τὶ χαραὶς μὲ τὰ τουμπάκια, 

Καὶ, καστὶ καοὺρ, φωνάζαν, 

Καὶ ξοπίσω τοῦ χουγιάζαν 

Καὶ εἰς μία ’ς αὐτοὺς γυρίζει 

Καὶ τὸν πόλεμον ἀρχίζει. 

145 Τίς πορεῖ νὰ ἀριθμήσῃ 

Τὸν πόλεμον νὰ μετρήσῃ 

Πὤκαμεν ὁ Ταγιαπιέρας 

Τὸ ταχὺ ὥς τῆς ἐσπέρας. 

Πρῶτον δίδει τὴν λουμπάρδα 

150 Καὶ τῆς πέρνει τὴν μία μπάντα∙ 



 

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά.» 

Ιάκωβος Τριβώλης, Ιστορία του Ταγιαπιέρα, στίχοι 95-200. 
 

Καὶ εἰς μία τὴν βιστιρία 

Καὶ τῆς πέρνει τὰ κουπία. 

Καὶ οἱ Τούρκοι ὡς παλληκάρια 

Ἐμαλώναν μὲ δοξάρια, 

155 Λέγω καὶ μὲ τὰ σκεπέτα 

Π’ ἀπερνοῦσαν τὰ ἐλμέτα. 

Τότες ὁ λέωντας ἐβρυχίστη 

Τοὺς συντρόφους του ὠργίστη∙ 

Λέγει τούς. «Τί καρτερεῖτε;  

160 Τί στέκετε καὶ θωρεῖτε; 

Μέσα ὅλοι σὰν λειοντάρια 

Νὰ τοὺς πάρω σὰν γομάρια.» 

Καὶ εἰς μίο πρῶτος εἰσεβαίνει, 

Καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς σκοτώνῃ∙ 

165 Τὸν ἀδελφὸν τοῦ Μπουταλᾶ 

Εἰς μίο τῷ χύσε τὰ μυαλὰ 

Καὶ τὸν Μπουταλὰ Ῥαΐζη 

Μέσα εἰς δύο τόνε θερίζει. 

Εἶδαν τ’ ἄδικο οἱ κουμπάνοι 

170 Ποῦ κατεργοκύρης κάμνει. 

Πέρνουν τόσην βιγωρία  

Τ’ εἰσεβαίνουν σὰν θηρία. 

Καὶ οἱ Τούρκοι ποῦ ’σαν μέσα 

Ὅλοι ἔφριξαν καὶ ’τρομάσα. 

175 Λέγω κείνην τὴν ἡμέρα 

Μηδενεὶς ἐκ τὸν Ταγιαπιέρα 

Τὶς μπορεῖ νὰ ἀριθμήσῃ 

Τὸ αἷμα πὤτρεξεν ὡς βρύσι, 

Καὶ τοῦ πολέμου ταὶς σπαθιαὶς 
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180 Ποῦ δὲν ἐγίνηκαν ποτές. 

Δὲν εἶν’ τούτα μὲ φωτία, 

Μὰ χέρια μὲ τὰ σπαθία, 

Ποῦ τὸ εἶδεν μὲ τὰ μάτια 

Πῶς τοὺς ἔκαμεν κομμάτια. 

185 Κεφαλαὶς, χέρια, καὶ πόδια 

Νὰ χωρίζῃ ἐκ τὰ καράδια. 

Τότ’ οἱ Τούρκοι ἐτσακιστῆκαν, 

Καὶ στὰ ἄρμενα ἐμπῆκαν 

Γιὰ νὰ φύγουν οἱ καϋμένοι, 

190 Λαβωμένοι, σκοτωμένοι. 

Κ’ ἕνας ἀπὸ τοὺς κουμπάνους 

Πά, καὶ κόφτει τους τοὺς μάντους, 

Καὶ τὰ ἄρμενα ἐπέσαν 

Καὶ τοὺς Τούρκους ἐπλακῶσαν 

195 Κ’ ἐδ’ ἐκεῖ ἐκατέσφαξάν τους 

Ὅλους, καὶ θανάτωσάν τους. 

Τότες μίο τὴν φούστα δένει, 

Κ’ ἐξοπίσω τοῦ τὴν σέρνει. 

Καὶ οἱ Τούρκοι πὠκαρτεροῦσαν 

200 Στὸ Δουράτσο, καὶ θωροῦσαν 
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