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Ἡ Ἑλένη1 Ἦχος Β’, y 5Δι  (Μακεδονίας) 

Ρυθμός: 4/4 |zs; s si zs s| 

ds; a a \ a,  f  dj= s  s  gI ba \ d v 1a5p 

 Ας      ηα      ηα        μας     πα        πος    θο      πει   ειρ     Ε       λε     ε 

Μον    ηα      θο        πειρ    για          ο     μοπ     θια   α 

  Ε       ζς     ζος        να     πος       μος    λε       γε    ερ 

Και     ηω      πα        πεπ     πα         ηειρ   και      λε    ερ 

xj   d] v s  d] \ s;  a  a \ a,  f  dj= saz’. 

    νη      η       η      η     δεν       ηα       θο        πειρ    για        λς     πη 

                                      και       για      ηο          ζα      πι         θλι    κη 

                                      ζαν       δε      ζε          δω     πε         θαι    νω 

                                      πος      ζ ει     δα         πος    ζε         ξε     πω 

s  gI  ba \  d v  1a5p  x j   d]v  s   d] ad.\ 

  σα    αϊ      δε       με       ε            νη      η      η       η 
 

\s, g \ f va35p  d  d \ Yd a aGo  d  d] \nS: dj  h{fn\ 

    α     α      μα      α     αν    α   μαν    α      μαν    Ε     ε     λε        νη   η 

 dae,   g \  f  va35p   d   d  \  fe   d]  x s   d]  x s   d] 

    μι        ι      κπη       η       η     μι      κπη    η         και     αι         ζη       η 

x s   d]  \  s;  s;ad. 

      λε       ε         με       νη 

Αὐτά τά μαῦρα πού φορεῖς Ἑλένη, 

δέν τά φορεῖς γιά λύπη χαϊδεμένη, 

ἀμάν, ἀμάν, ἀμάν Ἑλένη, 

μικρή – μικρή καί ζηλεμένη. 

 Ἐσύ ‘σουνα πού μοῦ ‘λεγες Ἑλένη, 

σάν δέ σέ δῶ πεθαίνω χαϊδεμένη, 

ἀμάν, ἀμάν, ἀμάν Ἑλένη, 

μέ τρέ – μέ τρέλανες καημένη. 
   

Μόν’ τά φορεῖς γιά ὀμορφιά Ἑλένη, 

καί γιά τό ζαριφλίκη χαϊδεμένη, 

ἀμάν, ἀμάν, ἀμάν Ἑλένη, 

μέ τρέ – μέ τρέλανες καημένη. 

 Καί τώρα περπατεῖς καί λές Ἑλένη, 

ποῦ σ’ εἶδα, ποῦ σέ ξέρω χαϊδεμένη, 

ἀμάν, ἀμάν, ἀμάν Ἑλένη, 

μέ τρέ – μέ τρέλανες καημένη. 
 

                                                
1 Πάνου Παντελοπούλου, «350 Ἑλληνικά Δημοτικά Τραγούδια σέ Βυζ. σημειογραφία», Πάτρα 1996, σελ. 242. 
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Αὐτά τά μαῦρα πού φορεῖς Ἑλένη, 

δέν τά φορεῖς γιά λύπη χαϊδεμένη, 

 

Afta ta mavra pu foris Eleni 

Den ta foris gia lipi haithemeni 

 

ἀμάν, ἀμάν, ἀμάν Ἑλένη, 

μικρή – μικρή καί ζηλεμένη. 

 

Aman aman aman Eleni 

mikri – mikri ke zilemeni 

 

Μόν’ τά φορεῖς γιά ὀμορφιά Ἑλένη, 

καί γιά τό ζαριφλίκη χαϊδεμένη, 

 

Mon ta foris gia omorfia Eleni 

ke gia to zarifliki haithemeni 

 

Ἐσύ ‘σουνα πού μοῦ ‘λεγες Ἑλένη, 

σάν δέ σέ δῶ πεθαίνω χαϊδεμένη, 

 

Esi suna pu mu leges Eleni 

san the se do petheno haithemeni 

 

Καί τώρα περπατεῖς καί λές Ἑλένη, 

ποῦ σ’ εἶδα, ποῦ σέ ξέρω χαϊδεμένη, 

 

Ke tora perpatis ke les Eleni 

pu sida pu se ksero haithemeni 


