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  4ο ΓΔΝΗΚΟ            τ. έηος  2013-14                 

ΛΤΚΔΗΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                             Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ 

 

 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ΘΔΜΑ: 

 

ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ     

ΠΗΣΖ    ΣΖΝ  ΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 
 

 

                                    ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ  
 

                           ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ  

                                 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

  

                                             ΜΑΘΖΣΔ    
 

         ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ  ΒΟΤΝΑΣΟΤ   

           ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ  ΓΚΑΓΚΟΤΛΗ   

    ΘΕΩΝΗ ΔΕΛΗ   

     ΕΤΣΡΑΣΙΟ  ΚΑΚΚΑΡΟ   

    ΙΩΑΝΝΑ –ΔΑΝΑΗ ΚΑΡΑΚΟΤΗ    

   ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΚΟΝΣΑΡΑ  

          ΜΙΦΑΕΛΑ  ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΚΟΤΔΗ  

    ΕΤΣΡΑΣΙΟ  ΠΑΝΑΓΗ    

    ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗ  

    ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΡΩΣΟΓΗΡΟ   

    ΕΤΣΡΑΣΙΑ ΠΑΝΟΤ  

          ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΕΥΑΝΟΤ    

          ΜΑΡΙΟ ΣΖΙΣΖΙΡΑ    

          ΥΙΟΡΕΛΑ ΥΙΥΟ   

          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΑΣΖΗΑΝΣΩΝΙΟΤ    

          ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΦΑΣΖΗΔΗΜΗΣΡΙΟΤ    

          ΜΑΡΙΑ ΦΑΦΑΔΑΚΗ    

          ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΡΟΝΗ   
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

          1.  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

          2. ΤΠΑΡΞΗΑΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΌΜΟ         

 

         H κπαιάληα ηνπ νδνηπόξνπ 

         Γπκλό δωκάηην 

         Μνλαμηά ρηιηάδεο θύιια 

         Με ιέλε κνλαμηά 

         Κώζηαο Μόληεο «Νύρηεο»  πνίεκα 

          Νηξνπή ζε όινπο καο 

         Airplanes bob ft Haley Williams 

         Kνζηά Βάξλαιε, Οη πόλνη ηεο Παλαγηάο ,    πνίεκα 

         Σώκα κνπ  

         Ο θόζκνο πνπ αιιάδεη 

         Γηάλλε Αλδξηθόπνπινπ,  Η απνπζία ηνπ  δέληξνπ,  πνίεκα 

         Φνβάκαη 

         Διέλε Βαθαιό,    Πωο έγηλε έλαο θαθόο άλζξωπνο, πνίεκα 

         Πεξηζηξεθόκαζηε – Δκείο δελ έρνπκε πνξεία 

 

         3. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ , ΔΗΡΖΝΖ , ΑΓΑΠΖ  

 

Μειηζζάλζε,  Θπκήζνπ ω άλζξωπε,  πνίεκα 

Boylevard  of broken dreams 

Imagine 

Young artists for Haiti 

We are the world 
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Μεηαθόκηζε ηώξα 

Γη’ επρώλ 

Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ,  Τν πεξηβόιη,   πνίεκα 

Τελ πόξηα αλνίγω ην βξάδπ 

Μειηζζάλζε , Πηζηεύω, πνίεκα 

Ο δηθόο κνπ ζεόο 

Γηόδηα 

Δηξήλε 

Ύκλνο ηεο Αγάπεο ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

         Μεγάινο αξηζκόο  ειιεληθώλ θαη μέλσλ ηξαγνπδηώλ πξνβάιινπλ 

πξνβιήκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ. Σε κνλαμηά,  ηελ απνπζία 

επηθνηλσλίαο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ην ζπλάλζξσπν , ηδηαίηεξα ηνλ 

πάζρνληα, ην κηθξναζηηθό θαζσζπξεπηζκό θαη ηελ ππνθξηζία.  Κάπνηα 

άιια πάιη ππνβάιινπλ  ην όξακα ελόο θόζκνπ  αλζξσπηάο,  αιιειεγγύεο 

.  εηξήλεο, αγάπεο. 

            Δπηιέμακε γηα ηελ εξγαζία απηή νξηζκέλα πνηήκαηα θαη 

ηξαγνύδηα  πνπ  αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα θαη ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα ηεο  ζρνιηθήο ύιεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ. 

            Σν πιηθό ηεο εξγαζίαο καο ηαμηλνκείηαη ζε δπν άμνλεο:  

   Ο πξώηνο :     Τπαξμηαθά πξνβιήκαηα ζην ζύγρξνλν θόζκν. 

   Ο δεύηεξνο :   Αλζξσπηά, αιιειεγγύε, εηξήλε, αγάπε 
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Α :ΤΠΑΡΞΗΑΚΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΣΑ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΌΜΟ 
 

Πού θα πάμε, τςσή, μ’ όλη ηούηη 

ηην εξοπία πος μέζα μαρ θέπνοςμε; 

                          Εσή Καξέιιε 

 

 

 
 

Ζ ΜΠΑΛΑΝΣΑ ΣΟΤ ΟΓΟΗΠΟΡΟΤ 

 

ηίρνη : Μάλνο Διεπζεξίνπ 

Μνπζηθή : Μάλνο Υαηδηδάθηο 

 

Βιέπσ πιήζνο θόζκν λα θπιά 

κα ςπρή δε κνπ ρακνγειά 

ζηα θξεβάηηα η‟ άξξσζηα παηδηά 

θαη ζηα δέληξα μεξά ηα θιαδηά. 

 

Σελ αγάπε πέηαμα ζ‟ έλα βπζό 

θαη ην θόβν κνπ έζηξσζα λα θνηκεζώ. 

Βξίζθσ ηάθνπο θη έλαλ θόζκν 
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πνπ δελ πνλά. 

πνπ πάσ θη έλα ιάζνο 

κε ηπξαλλά. 

 

Πνηνο πξνθήηεο ηώξα ζ‟ αθνπζηεί 

ζα θσλή ζε ζηέξλα θιεηζηή; 

‟ έλαλ θόζκν άδεην θη νξθαλό 

πνηα θξαπγή απ‟ ηνλ νπξαλό; 

 

Σα πνπιηά παξάηεζα ζηηο εξεκηέο 

θαη ην θσο ζπαηάιεζα ζηηο γεηηνληέο 

Γελ ηνλ ζέισ θαη θνβάκαη 

ην γπξηζκό. 

Γεο πνηνο είκαη πνύ πεγαίλσ                                                                                    

γηα ην ρακό. 

 

ΥΟΛΗΟ: 

Ο νδνηπόξνο -άλζξσπνο  κόλνο ζηελ εξεκηά ηνπ πιήζνπο   κόλνο κέζα ζ‟ 

θόζκν νμύηαησλ αληηζέζεσλ θαη αληηλνκηώλ  , άδεην , νξθαλό , ρσξίο  

ζεκεία αλαθνξάο  θαη πξνζαλαηνιηζκνύ, ρσξίο αγάπε θη ειπίδα. 

 

 

 

 
                                                                                            

 

 

                                              ΓΤΜΝΟ  ΓΩΜΑΣΗΟ 

                                              ηίτοη , κοσζηθή :Νίθος Καρβέιας  
 Μεο ζην γπκλό δσκάηην 

ε απνπζία ζνπ κε θάλεη θαη ηξνκάδσ,  

ηη πεξίεξγε αίζζεζε ζη‟ απηηά κνπ 
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από ηνλ ήρν ηεο ζησπήο,  

κεο ζην γπκλό δσκάηην 

ζαλ έκβξπν ζε κήηξα πόζν κνηάδσ,  

θαζώο θνπινπξηαζκέλνο ζηε γσληά 

ζαλ από ζαύκα, λα θαλείο, πεξηκέλσ,  

πεξηκέλσ. 

 

Έλα γπκλό δσκάηην ην ζώκα κνπ,  

πνπ η‟ άθεζεο θαη κέζα ηνπ ην θσο είλαη ζβεζκέλν,  

ρσξίο θαξδηά, ρσξίο κπαιό, ρσξίο ςπρή,  

ην ηέινο πεξηκέλσ, πεξηκέλσ, πεξηκέλσ, πεξηκέλσ. 

 

Μεο ζην γπκλό δσκάηην 

ζηνπο ηνίρνπο ε απνξία δσγξαθηζκέλε,  

θη ε ίδηα, πάληα, εξώηεζε 

πνπ ςάρλεη θάπνηα απάληεζε λα βξεη,  

κεο ζην γπκλό δσκάηην 

ε ζιίςε πηα κνλάρα ηώξα κέλεη,  

θη εγώ θνπινπξηαζκέλνο ζηε γσληά 

πνπ αθόκα θάηη λα ζπκβεί,  

πεξηκέλσ, πεξηκέλσ, πεξηκέλσ, πεξηκέλσ. 

 

Έλα γπκλό δσκάηην ην ζώκα κνπ,  

πνπ η‟ άθεζεο θαη κέζα ηνπ ην θσο είλαη ζβεζκέλν,  

ρσξίο θαξδηά, ρσξίο κπαιό, ρσξίο ςπρή,  

ην ηέινο πεξηκέλσ, πεξηκέλσ, πεξηκέλσ, πεξηκέλσ. 
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ΜΟΝΑΞΗΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΦΤΛΛΑ 

 

ηίτοη: Κώζηας Σρηποιίηες 

Μοσζηθή: Θάλος Μηθρούηζηθος 

 

Σνλ πεξηζζόηεξν θαηξό ζσπαίλεηο 

ζην ηδάκη ην ζακπό ηεο νηθνπκέλεο 

θνηηάο απηά πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο 

θη νύηε πνπ μέξεηο ηη θαη πώο 

 

Βιέπεηο ζεάκαηα πιεξώλεηο θόξνπο 

επηζπκώληαο κ‟ όινπο ηνπο πόξνπο 

λα δεηο κνλάρα κε δηθνύο ζνπ όξνπο 

θαη λα `ζαη ν ίδηνο ζνπ πνκπόο 

 

Άθνπ θνηλό ! 

Λάζνο πξνθίι ηνπ αλζξώπνπ ν λνπο 

δελ αληέρεη θόζκνπο αιεζηλνύο 

θόιαζε ππάξρεη κνλάρα γηα ηνπο δσληαλνύο 

 

Σα καληθέζηα ηνπ θαηξνύ ζνπ κίια 

θίηξηλα ιόγηα κε ζηλέ μεθηίια 

πνπιάεη ε κνλαμηά ρηιηάδεο θύιια 

όηαλ πνδάξεη ζην θαθό 

 

Γιπθηά αθίλεηε ζνιή ληξβάλα 

δελ έρεηο έξσηεο κα έρεηο πιάλα 

έρεηο νζόλε κα δελ έρεηο κάλα 

νύηε έλα ρέξη θηιηθό 

 

Άθνπ θνηλό ! 

Λάζνο πξνθίι ηνπ αλζξώπνπ ν λνπο 

δελ αληέρεη θόζκνπο αιεζηλνύο 

θόιαζε ππάξρεη κνλάρα γηα ηνπο δσληαλνύο 

 

Σνλ πεξηζζόηεξν θαηξό ζσπαίλεηο 

ζην ηδάκη ην ζακπό ηεο νηθνπκέλεο 

θνηηάο απηά πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο 

θη νύηε πνπ μέξεηο ηη θαη πώο 

 

Γιπθηά αθίλεηε ζνιή ληξβάλα 

δελ έρεηο έξσηεο κα έρεηο πιάλα 

έρεηο νζόλε κα δελ έρεηο κάλα 
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νύηε έλα ρέξη θηιηθό. 

 

           ΥΟΛΗΟ: 

     Σν ηξαγνύδη απηό αλαθέξεηαη ζηε κνλαμηά, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε 

ζησπή θαη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Ζ επηζπκία 

γηα πξαγκαηηθή δσή είλαη νινθάλεξε ζην θείκελν, θαζώο ν ηξαγνπδηζηήο 

ελαληηώλεηαη ζηνλ θαζσζπξεπηζκό θαη ζηελ ςεύηηθε θαη ηελ απξόζσπε 

δσή. Απηό πνπ επηζπκεί ν ηξαγνπδηζηήο είλαη ν απζνξκεηηζκόο θαη ε 

εμσζηξέθεηα, ζέιεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ αιεζηλέο θαη όρη απιά 

επηθαλεηαθέο,  θαζώο πηζηεύεη όηη θπξηαξρεί ε εζσζηξέθεηα. 

 

 

 
 

 

 

ΜΔ ΛΔΝΔ ΜΟΝΑΞΗΑ 

 

ηίτοη:  Πάλος Φάιαρας 

Μοσζηθή: Σάθες Μποσγάς 

 

Με ιέλε κνλαμηά 

γηαηί θνβάκαη απ‟ όινπο πην πνιύ 

ηνλ εαπηό κνπ, 

θαη ληώζσ λα πεξλά 

ζαλ κηα ηαηλία ηξόκνπ 

ε δσή απ‟ ην κπαιό κνπ. 

 

Με ιέλε κνλαμηά 

κα ζηάδνπλ όλεηξν ηα κάηηα κνπ 

γηα ζέλα, 

δελ είζαη πνπζελά 
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θη νη λύρηεο γίλνληαη αβάζηαρηεο 

γηα κέλα. 

 

Με ιέλε κνλαμηά, κε ιέλε κνλαμηά. 

 

Με ιέλε κνλαμηά 

γηαηί δε ζέισ ςεύηηθα λα δσ 

γηα λα μερληέκαη, 

θη αλ θάηη κε πνλά 

είλαη πνπ ςάρλσ ηξόπν λα ζνπ πσ 

''αγάπεζέ κε''. 

 

Με ιέλε κνλαμηά 

κα ζηάδνπλ όλεηξν ηα κάηηα κνπ 

γηα ζέλα, 

δελ είζαη πνπζελά 

θη νη λύρηεο γίλνληαη αβάζηαρηεο 

γηα κέλα. 

 

Με ιέλε κνλαμηά, κε ιέλε κνλαμηά, 

Με ιέλε κνλαμηά, κε ιέλε κνλαμηά. 

 

Με ιέλε κνλαμηά 

κα ζηάδνπλ όλεηξν ηα κάηηα κνπ 

γηα ζέλα, 

δελ είζαη πνπζελά 

θη νη λύρηεο γίλνληαη αβάζηαρηεο 

γηα κέλα. 

 

Με ιέλε κνλαμηά, κε ιέλε κνλαμηά, 

Με ιέλε κνλαμηά, κε ιέλε κνλαμηά. 

 

 ΥΟΛΗΟ:    

      Ο αθεγεηήο ηνπ πνηήκαηνο είλαη απνγνεηεπκέλνο , ληώζεη κόλνο. 

Μάιηζηα ρξεζηκνπνηεί ην όλνκα ηνπ θαη καο ιέεη πσο ηνλ ιέλε ηνλ ίδην 

Μνλαμηά,  δείρλνληαο έηζη όηη είλαη ζε κεγάιν βαζκό κνλαρόο.  

         Ζ  θύξηα αηηία ηεο κνλαμηάο είλαη ε έιιεηςε ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ έμσ θόζκν.   Οη θόβνη γηα ηηο αδπλακίεο καο ζπρλά καο νδεγνύλ  

ζηελ απνκόλσζε από ηνπο γύξσ καο. Σέινο ην πνίεκα καο πιεξνθνξεί 

όηη ην πξόζσπν ηνπ θεηκέλνπ δελ αληέρεη άιιν ηηο λύρηεο θαη αλαδεηεί 

ελαγσλίσο θπγή από ηνλ   ηεο κνλαμηάο.   
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ΚΩΣΑ ΜΟΝΣΖ «ΝΤΥΣΔ» 

 

Καιά, ζ‟ απνξξνθήζνπλ θάηη από ηελ έγλνηα ζνπ 

ε κέξα, ε θίλεζε, ε δνπιεηά ζνπ, νη θίινη, 

θαη ζα κπνξέζεηο ύζηεξα λα παο 

ζε θάλα ζέαηξν ή θέληξνλ ή όπνπ αιινύ. 

κσο όηαλ ηειεηώζνπλ όια 

ηα ζέαηξα θαη ηα θέληξα θιείζνπλ, 

θαη πνπλ νη θίινη θαιελύρηα, 

θαη πξέπεη λα γπξίζεηο πηα ζην ζπίηη, ηη ζα γίλεη; 

Σν μέξεηο πσο ζθιεξή, αδπζώπεηε 

ζε πεξηκέλεη ζην θξεβάηη ζνπ ε έγλνηα, 

Θα „ζαη κνλάρνο. 

Καη ηόηεο ζα ινγαξηαζηείηε. 

Θεο ή δε ζεο ζα κπνπλ θάησ όια, λα ινγαξηαζηείηε. 

Θα „ζαη κνλάρνο 

θη αλππεξάζπηζηνο απ‟ ηα ζέαηξα θαη ηα θέληξα, 

θη απ‟ ηε δνπιεηά ζνπ θαη ηνπο θίινπο. 

ε πεξηκέλεη ζην θξεβάηη ζνπ ε έγλνηα. 

Θά „ξζεηο, δελ γίλεηαη. Δίλ‟ ηόζν ζίγνπξε γη‟ απηό, θαη πεξηκέλεη. 

Δίλαη ζην ζπίηη θαη ζε πεξηκέλεη. 

 

 ΥΟΛΗΟ::  

    Σν πνίεκα ηνπ Κώζηα Μόληε απνδίδεη   κηα θαηάζηαζε πνιύ νηθεία 

ζηνπο ζύγρξνλνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη ζπρλά, κε ζέινληαο λ‟ 

αληηκεησπίζνπλ θαηά πξόζσπν ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο, 

θαηαθεύγνπλ ζε πνηθίινπο πεξηζπαζκνύο. Γεκίδνπλ  ην θαζεκεξηλό ηνπο 

πξόγξακκα κε δηάθνξεο αζρνιίεο, αιιά  ην κόλν πνπ θαηνξζώλνπλ είλαη 

λα μερλνύλ γηα ιίγν απηό πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδεη, αθνύ είλαη βέβαην 

πσο, όηαλ κείλνπλ κόλνη ηνπο ηε λύρηα, ε ζθέςε ηνπο ζα επηζηξέςεη ζηελ 

έγλνηα εθείλε πνπ ηόζν επίκνλα απέθεπγαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
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Ο πνηεηήο, πνιύ εύζηνρα, απνθεύγεη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηελ 

«έγλνηα» πνπ βαζαλίδεη ηνλ άλζξσπν, αθήλνληαο έηζη αλνηρηή ηελ 

εξκελεία ηεο.     

 

 

 
                                                             

ΝΣΡΟΠΖ Δ ΟΛΟΤ ΜΑ 

 

ηίτοη  Υρήζηος Μακπάλες  

Μοσζηθή  Υρήζηος Μασράθες  

 

Μoπ 'παv ηov πόvo vα πεηάμσ θαη v' αξάμσ 

Μoπ 'παv ηo γέιην vα θηιήζσ, λα εξεκήζσ 

Moπ 'παv ηεv πίθξα vα ζθνηώζσ γηα λα γιηηώζσ 

Tov εαπηό κνπ vα πξνδώζσ 

 

κσο δε κoπ είπαv oη αγύξηεο 

Oύηε πoπ ηo ζθέθηεθαv oη αιήηεο 

Tα νξθαλά κεο ζηηο πιαηείεο ηη ζα γίλνπv 

Από ηελ πείλα ηα θνξκάθηα ηoπο ζα ζβήλνπλ 

Νηξνπή ζε όινπο καο, κα πην πνιύ ζ' εθείvoπο 

 

Μoπ 'παv ζην ςέκα vα βνπιηάμσ θαη vα μεράζσ 

,ηη ηξηγύξσ κoπ ζπκβαίλεη, πνπ κε πεζαίλεη 

Moπ 'παv ηo ζηόκα κoπ vα ξάςσ vα κε θσλάμσ 

Kαη ζηα παιηά κνπ λα ηα γξάςσ 

 

 

 ΥΟΛΗΟ: 

Σν θείκελν-ηξαγνύδη πνπ κόιηο δηαβάζακε καο ηνλίδεη ηηο αδηθίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Αξρηθά αλαθέξεη ηηο εληνιέο πνπ 

δίλνπλ θάπνηνη έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηνπο αλζξώπνπο. 
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Έπεηηα αλαιύεη όηη απηνί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πείλα πνπ θπξηαξρεί 

θαη γηα ηα κηθξά πνπ πεζαίλνπλ αβνήζεηα. Σέινο  θαηαθξίλεη ηνπο 

αλζξώπνπο νη νπνίνη ζέινπλ λα κελ ππάξρεη δηακαξηπξία γηα όια απηά 

πνπ ζπκβαίλνπλ θαη λα κελ κηιάεη θαλείο γηα απηό απιόο λα ην μεράζνπλ. 

Απηνί νη ζηίρνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία όπνπ θαλείο δελ 

αληηδξάεη γηα όια απηά πνπ γίλνληαη θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο 

κεηαρεηξίδνληαη όπσο εθείλεο ζέινπλ      

 

 

 
 

Airplanes BOB ft Haley Williams 

 [CHORUS] 

Can we pretend that airplanes 

In the night sky 

Are like shooting stars? 

I could really use a wish right now 

Wish right now 

Wish right now 

Can we pretend that airplanes 

In the night sky 

Are like shooting stars? 

I could really use a wish right now 

Wish right now 

Wish right now 

Yeah! 

I could use a dream, or a genie, or a wish 

To go back to a place much simpler than this 

'Cause after all the partyin' 

And smashin' and crashin' 

And all the glitz and the glam and the fashion 
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And all the pandemonium and all the madness 

There comes a time where you fade to the blackness 

And when you starin' at that phone in your lap 

And you hopin' but them people never call you back 

But that's just how the story unfolds 

You get another hand soon after you fold 

And when your plans unravel in the sand 

What would you wish for if you had one chance? 

So we're playin' airplane, sorry I'm late 

I'm on my way so don't close that gate 

If I don't make that then I'll switch my flight 

And I'll be right back at it by the end of the night 

[CHORUS] 

Can we pretend that airplanes 

In the night sky 

Are like shooting stars? 

(Shooting stars) 

I could really use a wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

Can we pretend that airplanes 

In the night sky 

Are like shooting stars? 

(Shooting Stars) 

I could really use a wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

Yeah, yeah! 

Somebody take me back to the days 

Before this was a job, before I got paid 

Before it ever mattered what I had in my bank 

Yeah, back when I was tryin' to get a tip at Subway 

And back when I was rappin' for the hell of it 

But nowadays we're rappin' to stay relevant 

I'm guessin' that if we can make some wishes outta airplanes 

Then maybe oh, maybe I'll back to the days 

Before the politics that we call the rap game 

And back when ain't nobody listen to my mix-tape 

And back before I tried to cover up my slang 

But this is for Decatur, what's up Bobby Ray? 

So can I get a wish to end the politics 

And get back to the music that started this shit? 

So here I stand and then again I say 
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I'm hopin' we can make some wishes out  a airplanes 

 

 

 
 

 

[CHORUS] 

Can we pretend that airplanes 

In the night sky 

Are like shooting stars? 

(Shooting Stars) 

I could really use a wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

Can we pretend that airplanes 

In the night sky 

Are like shooting stars? 

(Shooting Stars) 

I could really use a wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

Wish right now (Wish right now) 

I could really use a wish right now 

I-I-I could really use a wish right now 

Like, like, like shootin' stars 

I-I-I-I could really use a wish right now 

A wish, a wish right now 

A wish right now 

Αεξνπιάλα 
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CHORUS] 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ  

κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ  

 κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

 

Θα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα όλεηξν, ή έλα ηδίλη, ή κηα επρή 

Γηα λα πάσ πίζσ ζε έλαλ ηόπν πνιύ πην απιό από απηόλ 

Δπεηδή κεηά απ‟όια ηα πάξηη 

Καη ηνπο εληππσζηαζκνύο θαη ηηο ιάκςεηο 

Καη (κεηά από) όιε ηε ριηδή, ηελ αίγιε θαη ηελ κόδα 

Καη (κεηά από) όιν ην παλδαηκόλην θαη όιε ηελ ηξέια 

Έξρεηαη κηα ζηηγκή πνπ βπζίδεζαη ζην ζθνηάδη 

Καη όηαλ θνηηάο επίκνλα ην θηλεηό ζνπ πάλσ ζην γόλαην ζνπ 

Καη ην εύρεζαη αιιά απηνί, νη άλζξσπνη, δελ ζε παίξλνπλ πνηέ 

κσο απιώο έηζη εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία 

Παίξλεηο κία βνήζεηα ιίγν κεηά αθνύ θαηαξξεύζεηο 

Καη όηαλ ηα όλεηξα ζνπ μεδηπιώλνληαη πάλσ ζηελ άκκν 

Ση ζα επρόζνπλ αλ είρεο κηα αθόκε επθαηξία; 

Καη έηζη παίδνπκε ην αεξνπιάλν, ζπγγλώκε πνπ άξγεζα 



 16 

 
 

Δίκαη ήδε ζηνλ δξόκν, γη‟απηό κελ θιείζεηο απηήλ ηελ πύιε 

Καη αλ δελ θαηαθέξσ λα θηάζσ ζα αιιάμσ ηελ πηήζε κνπ 

Καη ζα είκαη πίζσ εθεί κόιηο ηειεηώζεη ε λύρηα 

 

CHORUS] 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Ναη, λαη! 

Κάπνηνο αο κε πάεη πίζσ ζ‟εθείλεο ηηο κέξεο 

Πνπ απηό δελ ήηαλ δνπιεηά, πνπ δελ πιεξσλόκνπλ γη‟απηό 

Πνπ δελ είρε ζεκαζία ηη ρξήκαηα είρα ζηελ ηξάπεδα 

Ναη, ηόηε όηαλ πξνζπαζνύζα λα πάξσ έλα θηινδώξεκα ζην κεηξό 

Καη ηόηε όηαλ ηξαγνπδνύζα ξαπ γηαηί ην ήζεια 

Αιιά ζήκεξα ηξαγνπδάκε ξαπ γηα λα παξακείλνπκε θαηάιιεινη 

Τπνζέησ πσο αλ κπνξνύκε λα θάλνπκε κεξηθέο επρέο πάλσ ζηα 

αεξνπιάλα 

Σόηε ίζσο λαη, ίζσο ζα πάσ πίζσ ζε εθείλεο ηηο κέξεο 

Πξηλ ηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο πνπ εκείο απνθαινύκε παηρλίδηα ηεο ξαπ 
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Καη πίζσ ηόηε πνπ θαλέλαο δελ είρε ζθνπό λα αθνύζεη ηηο θαζέηεο κνπ 

Καη πίζσ πξηλ απ‟ηηο ζηηγκέο πνπ πξνζπαζνύζα λα θξύςσ ηελ πξνθνξά 

κνπ 

Λνηπόλ κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ κία επρή γηα λα ζηακαηήζσ ηα 

πνιηηηθά παηρλίδηα 

Καη λα πάσ πίζσ ζηε κνπζηθή πνπ μεθίλεζε απηή ε βιαθεία; 

Λνηπόλ βξίζθνκαη εδώ θαη ιέσ μαλά 

Δύρνκαη λα κπνξνύκε λα θάλνπκε κεξηθέο επρέο πάλσ ζηα αεξνπιάλα 

 

 
 

CHORUS] 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Ναη! 

Θα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα όλεηξν, ή έλα ηδίλη, ή κηα επρή 

Γηα λα πάσ πίζσ ζε έλαλ ηόπν πνιύ πην απιό από απηόλ 

Δπεηδή κεηά απ‟όια ηα πάξηη 

Καη ηνπο εληππσζηαζκνύο θαη ηηο ιάκςεηο 

Καη (κεηά από) όιε ηε ριηδή, ηελ αίγιε θαη ηελ κόδα 

Καη (κεηά από) όιν ην παλδαηκόλην θαη όιε ηελ ηξέια 



 18 

Έξρεηαη κηα ζηηγκή πνπ βπζίδεζαη ζην ζθνηάδη 

Καη όηαλ θνηηάο επίκνλα ην θηλεηό ζνπ πάλσ ζην γόλαην ζνπ 

Καη ην εύρεζαη αιιά απηνί, νη άλζξσπνη, δελ ζε παίξλνπλ πνηέ 

κσο απιώο έηζη εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία 

Παίξλεηο κία βνήζεηα ιίγν κεηά αθνύ θαηέξξεπζεο 

Καη όηαλ ηα όλεηξα ζνπ μεδηπιώλνληαη πάλσ ζηελ άκκν 

Ση ζα επρόζνπλ αλ είρεο κηα αθόκε επθαηξία; 

Καη έηζη παίδνπκε ην αεξνπιάλν, ζπγγλώκε πνπ άξγεζα 

Δίκαη ήδε ζηνλ δξόκν, γη‟απηό κελ θιείζεηο απηήλ ηελ πύιε 

Καη αλ δελ θαηαθέξσ λα θηάζσ ζα αιιάμσ ηελ πηήζε κνπ 

Καη ζα είκαη πίζσ εθεί κόιηο ηειεηώζεη ε λύρηα 

 

 

 
 

[[CHORUS] 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ  

κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ  

κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Ναη, λαη! 
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Κάπνηνο αο κε πάεη πίζσ ζ‟εθείλεο ηηο κέξεο 

Πνπ απηό δελ ήηαλ δνπιεηά, πνπ δελ πιεξσλόκνπλ γη‟απηό 

Πνπ δελ είρε ζεκαζία ηη ρξήκαηα είρα ζηελ ηξάπεδα 

Ναη, ηόηε όηαλ πξνζπαζνύζα λα πάξσ έλα θηινδώξεκα ζην κεηξό 

Καη ηόηε όηαλ ηξαγνπδνύζα ξαπ γηαηί ην ήζεια 

Αιιά ζήκεξα ηξαγνπδάκε ξαπ γηα λα παξακείλνπκε θαηάιιεινη 

Τπνζέησ πσο αλ κπνξνύκε λα θάλνπκε κεξηθέο επρέο πάλσ ζηα 

αεξνπιάλα 

Σόηε ίζσο λαη, ίζσο ζα πάσ πίζσ ζε εθείλεο ηηο κέξεο 

Πξηλ ηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο πνπ εκείο απνθαινύκε παηρλίδηα ηεο ξαπ 

Καη πίζσ ηόηε πνπ θαλέλαο δελ είρε ζθνπό λα αθνύζεη ηηο θαζέηεο κνπ 

Καη πίζσ πξηλ απ‟ηηο ζηηγκέο πνπ πξνζπαζνύζα λα θξύςσ ηελ πξνθνξά 

κνπ 

Λνηπόλ κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ κία επρή γηα λα ζηακαηήζσ ηα 

πνιηηηθά παηρλίδηα 

Καη λα πάσ πίζσ ζηε κνπζηθή πνπ μεθίλεζε απηή ε βιαθεία; 

Λνηπόλ βξίζθνκαη εδώ θαη ιέσ μαλά 

Δύρνκαη λα κπνξνύκε λα θάλνπκε κεξηθέο επρέο πάλσ ζηα αεξνπιάλα 

 

[CHORUS] 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ  

κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ  

κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Ναη! 

Θα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα όλεηξν, ή έλα ηδίλη, ή κηα επρή 

Γηα λα πάσ πίζσ ζε έλαλ ηόπν πνιύ πην απιό από απηόλ 

Δπεηδή κεηά απ‟όια ηα πάξηη 

Καη ηνπο εληππσζηαζκνύο θαη ηηο ιάκςεηο 

Καη (κεηά από) όιε ηε ριηδή, ηελ αίγιε θαη ηελ κόδα 

Καη (κεηά από) όιν ην παλδαηκόλην θαη όιε ηελ ηξέια 

Έξρεηαη κηα ζηηγκή πνπ βπζίδεζαη ζην ζθνηάδη 

Καη όηαλ θνηηάο επίκνλα ην θηλεηό ζνπ πάλσ ζην γόλαην ζνπ 
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Καη ην εύρεζαη αιιά απηνί, νη άλζξσπνη, δελ ζε παίξλνπλ πνηέ 

κσο απιώο έηζη εθηπιίζζεηαη ε ηζηνξία 

Παίξλεηο κία βνήζεηα ιίγν κεηά αθνύ θαηέξξεπζεο 

Καη όηαλ ηα όλεηξα ζνπ μεδηπιώλνληαη πάλσ ζηελ άκκν 

Ση ζα επρόζνπλ αλ είρεο κηα αθόκε επθαηξία; 

Καη έηζη παίδνπκε ην αεξνπιάλν, ζπγγλώκε πνπ άξγεζα 

Δίκαη ήδε ζηνλ δξόκν, γη‟απηό κελ θιείζεηο απηήλ ηελ πύιε 

Καη αλ δελ θαηαθέξσ λα θηάζσ ζα αιιάμσ ηελ πηήζε κνπ 

Καη ζα είκαη πίζσ εθεί κόιηο ηειεηώζεη ε λύρηα 

 

 

[CHORUS] 

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ  

κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή (κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή) 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή  

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή  

Μπνξνύκε λα πξνζπνηεζνύκε όηη ηα αεξνπιάλα 

ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό 

Μνηάδνπλ κε πεθηαζηέξηα; 

 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή  

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή  

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Πξαγκαηηθά ζα κπνξνύζα λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Θα-ζα-ζα κπνξνύζα πξαγκαηηθά λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ ηε 

ζηηγκή 

αλ-ζαλ-ζαλ πεθηαζηέξηα 

Θα-ζα-ζα-ζα κπνξνύζα πξαγκαηηθά λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα επρή απηήλ 

ηε ζηηγκή 

Μηα επρή, κηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

Μηα επρή απηήλ ηε ζηηγκή 

 

ΥΟΛΗΟ: 

 

   To ηξαγνύδη airplanes   ζίγεη κηα πνηθηιία θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ ζήκεξα . Δίλαη έλα από ηα ιίγα θαηλνύξγηα ηξαγνύδηα ζηα νπνία 

βιέπνπκε ηνπο εξκελεπηέο-ζηηρνπξγνύο ηνπ λα πξνβιεκαηίδνληαη θαη λα 

ζηνράδνληαη  Σν ηξαγνύδη αθεγείηαη νπζηαζηηθά κηα ηζηνξία ρσξίο λα 

μέξνπκε αλ απηή είλαη ε ηζηνξία ηνπ εξκελεπηή ή όρη . Μέζα από ηελ 
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ηζηνξία απηή πάλησο παξνπζηάδνληαη ηα παξάπνλα ηνπ γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη ζηηο 

ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε άιινπο . 

  Σν πξώην πξόβιεκα πνπ ζίγεη  είλαη ε ππνθξηζία πνπ ππάξρεη ζηηο 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο πίζσ από ην  επηθαλεηαθό θέξδηζκα ησλ εληππώζεσλ 

. 

        Ο εξκελεπηήο καο πεξηγξάθεη πώο κεηά από ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ 

εληύπσζε ηεο ραξάο θαη ηεο «ιάκςεο» πνπ ζνπ δίλεη ε παξέα κε θίινπο,  

έξρεηαη ε ζηηγκή πνπ ληώζεηο ην ζθνηάδη θαη ηελ απνγνήηεπζε γηα ηελ 

ππνθξηζία ησλ γύξσ ζνπ λα ζε θαηαιακβάλεη θαη ζπλεηδεηνπνηείο όηη νη 

κέρξη ηώξα θηιίεο ζνπ ήηαλ πξνζπνηεηέο ,όηη δελ είραλ θακία νπζία θαη 

όηη νη «θίινη» δελ ελδηαθεξόηαλ πξαγκαηηθά γηα εζέλα . 

ύκθσλα κε ην ηξαγνύδη θαη ηελ ηζηνξία πνπ εθηπιίζζεηαη ζε απηό νη 

θίινη ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ θνηλσληθή ζνπ ζέζε θαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζνπ θαηάζηαζε παξά γηα εζέλα ζαλ άλζξσπν . Γη‟απηό θαη ν 

εξκελεπηήο εύρεηαη λα γπξίζεη πίζσ ην ρξόλν όηαλ ε δσή ηνπ ήηαλ πην 

απιή όηαλ δειαδή δελ ήηαλ πινύζηνο νύηε δηάζεκνο θαη νη άλζξσπνη ηνλ 

έθξηλαλ κε βάζε πην απιέο θαη αλζξώπηλεο αμίεο θαη όρη ην εηζόδεκά ηνπ 

.Ο πξσηαγσληζηήο βξίζθεηαη αλάκεζα  ζηνλ θόζκν ησλ αλζξώπηλσλ 

ζρέζεσλ  ζε παξαθκή θαη από ηελ άιιε ζε απηό ησλ πξαγκάησλ πνπ 

έρνπλ αιεζηλή αμία . Σειηθά ηνλ βιέπνπκε λα δεηάεη κηα επθαηξία έλα 

«αεξνπιάλν» πνπ ζα ηνλ πάεη ζηνλ δεύηεξν . 

     Παξόιν πνπ ν πξσηαγσληζηήο βξίζθεη ειάρηζηε ζηήξημε ζε απηά ηα 

πξνβιήκαηά ηνπ θαη ληώζεη όηη «ηα όλεηξα ηνπ είλαη θηηαγκέλα από 

άκκν» δελ ράλεη ηελ ειπίδα ηνπ . Σν ηξαγνύδη καο ιέεη όηη κε αξθεηή 

πίζηε αθόκα θαη ηα αεξνπιάλα ζηνλ λπρηεξηλό νπξαλό κπνξεί λα θαλνύλ 

ζαλ πεθηαζηέξηα ώζηε λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηηο επρέο καο 

πξαγκαηηθόηεηα. 

 

 



 22 

 

 

 

ΚΩΣΑ  ΒΑΡΝΑΛΖ,  ΟΗ ΠΟΝΟΗ ΣΖ ΠΑΝΑΓΗΑ 

 

Πνύ λα ζε θξύςσ, γηόθα κνπ, λα κε ζε θηάλνπλ νη θαθνί; 

ε πνην λεζί ηνπ Χθεαλνύ, ζε πνηα θνξθήλ εξεκηθή; 

Γε ζα ζε κάζσ λα κηιάο θαη η' άδηθν θσλάμεηο 

Ξέξσ πσο ζάρεηο ηελ θαξδηά ηόζν θαιή, ηόζν γιπθή, 

πνπ κε ηα βξόρηα ηεο νξγήο ηαρηά ζελά ζπαξάμεηο. 

 

π ζα „ρεηο κάηηα γαιαλά, ζα 'ρεηο θνξκάθη ηξπθεξό, 

ζα ζε θπιάσ από καηηά θαθή θαη από θαθό θαηξό, 

από ην πξώην μάθληαζκα ηεο μππλεκέλεο ληόηεο. 

Γελ είζαη ζπ γηα κάρεηεο, δελ είζαη ζπ γηα ην ζηαπξό. 

Δζύ λνηθνθεξόπνπιν, όρη ζθιάβνο, όρη ζθιάβνο ή πξνδόηεο 

 

Σε λύρηα ζα ζεθώλνκαη θη αγάιηα ζα λπρνπαηώ, 

λα ζθύβσ ηελ αλάζα ζνπ λ‟ αθώ, πνπιάθη κνπ δεζηό 

λα ζνπ ηνηκάδσ ζηε θσηηά γάια θαη ρακνκήιη, 

θ‟ πζηέξα απ' ην παξάζπξν κε θαξδηνρηύπη λα θνηηώ 

πνπ ζα πεγαίλεηο ζην ζθνιηό κε πιάθα θαη θνληύιη... 

 

Κη αλ θάπνηε ηα θξέλα ζνπ ην Γίθην, θσο ηεο αζηξαπήο, 

θη ε Αιήζεηα ζνπ ρηππήζνπλε, παηδάθη κνπ, λα κε ηελ πεηο. 

Θεξηά νη αλζξώπνη, δελ κπνξνύλ ην θσο λα ην ζεθώζνπλ. 

Γελ είλαη αιήζεηα πην ρξπζή ζαλ ηελ αιήζεηα ηεο ζησπήο. 

Υίιηεο θνξέο λα γελλεζείο, ηόζεο ζα ζε ζηαπξώζνπλ. 

 

Ώρνπ, κνπ κπήγεηο ζηελ θαξδηά, ρίιηα καραίξηα θαη ζπαζηά. 

ζηε γιώζζα κνπ μεξαίλεηαη ην ζάιην, ζαλ πηθξή αςηζηά! 

- Χ! πώο βειάδεηο ήζπρα, θνπάδη εζύ βνπλίζην...- 

Βνεζάηε, νπξάληεο δύλακεο, θη αλνίρηε κνπ ηελ πην βαζηά 

ηελ άβπζζν, καθξηά απ‟ ηνπο ιύθνπο λα θξπθνγελλήζσ! 

 

     ΥΟΛΗΟ::    

      Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ηε κνξθή ηεο Παλαγηάο, γηα λα εθθξάζεη ηνλ 

αλζξώπηλν πόλν ηεο κάλαο•  Ζ Παλαγηά θαηέρεηαη από ηα ηξπθεξόηεξα 

ζπλαηζζήκαηα γηα ην παηδί πνπ πξόθεηηαη λα γελλήζεη, αιιά θαη από 

θαθά πξναηζζήκαηα γηα ηελ ηύρε πνπ ην πεξηκέλεη. Δίλαη έλα πνίεκα 

πςειήο δξακαηηθήο αμίαο θαη, έρεη αλαγλσξηζηεί σο ην σξαηόηεξν 

πνίεκα πνπ γξάθηεθε ζηελ ειιεληθή γιώζζα γηα ηελ Παλαγηά θαη ην 

Θείνλ Πάζνο. ην πξόζσπν ηεο Παλαγίαο θαζξεπηίδνληαη θαη 
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ηαπηίδνληαη ηόζν ην Θείν πάζνο όζν θαη ην αλζξώπηλν. Ζ Παλαγία όπσο 

θαη θάζε κεηέξα είλαη θνξείο ηεο δσήο θαη πξνζηάηηδεο. ¨πσο ε 

Παλαγία επεδίσθε λα πξνζηαηεύεη ην παηδί ηεο (Υξηζηό),  έηζη θαη θάζε  

ζλεηή κεηέξα ληώζεη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα θαη έρεη ηηο ίδηεο επηδηώμεηο.     

 

. 

 
 

 

ΩΜΑ ΜΟΤ 

   

ηίτοη:  πύρος Γηαηράς 

Μοσζηθή:  Αιέθος Υρσζοβέργες & Δηρήλε Υρσζοβέργε 

 

 

ώκα κνπ απόςε πάιη λίθεζεο 

θαη ηελ θαξδηά κνπ ιύγηζεο 

θαπηό ζθνηάδη κέζα κνπ ε κνλαμηά 

ζώκα κνπ θαεκέλν δε ζε νξίδσ πηα 

 

ώκα κνπ 

ζώκα κνπ θηηαγκέλν από πειό 

ώκα κνπ 

θάλεηο ό,ηη ζέιεηο ην κπαιό 

 

ώκα κνπ απόςε επαλαζηάηεζεο 

ρσξίο ςπρή κε άθεζεο 

νη Δξηλύεο ζα „ξζνπλε όπνπ θαη αλ παο 

ζώκα κνπ βνπιηάδεηο ζην δξόκν πνπ παηάο 
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ώκα κνπ 

ζώκα κνπ θηηαγκέλν από πειό 

ώκα κνπ 

θάλεηο ό,ηη ζέιεηο ην κπαιό 

 

ΥΟΛΗΟ: 

 Σν ηξαγνύδη απηό κηιάεη γηα ηε δύλακε ηνπ ζώκαηνο, ην νπνίν παξ‟ όιε 

ηε θζαξηόηεηα ηνπ,  κπνξεί λα θαηεπζύλεη ζε ιάζνο κνλνπάηηα ηε ςπρή 

θαη ηελ ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ , κε απνηέιεζκα λα ηνλ πλίγνπλ νη ηύςεηο 

θαη ε κνλαμηά. 

 
 

 

Ο ΚΟΜΟ ΠΟΤ ΑΛΛΑΕΔΗ 

ηίτοη:   Αιθίλοος Ηωαλλίδες 

Μοσζηθή:   Αιθίλοος Ηωαλλίδες 

 

 

Μεγάιν δέληξν ν ζηελαγκόο, κεγάιε θη ε ζθηά ηνπ 

απιώλεη ξίδεο ζηελ ςπρή, ζην ζώκα ηα θιαδηά ηνπ 

Μα όπσο αλνίγεη έλα πνπιί θηεξνύγα ζηνλ αέξα 

ην δέληξν γίλεηαη γηνξηή θαη θηεξνπγίδεη ε κέξα 

 

Πόζεο θνξέο λα ζνπ ην πσ, πόζεο λα ζην κελύζσ; 

Να ζνπ ην πσ ςηζπξηζηά ή λα ζην ηξαγνπδήζσ; 

Θα ζνπ ην πσ ςηζπξηζηά, όπσο κηιάεη ην βιέκκα 

πνπ θξύβεη κεο ηε ζηγαιηά ηνπ θόζκνπ όιν ην αίκα 
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Απηόο ν θόζκνο πνπ αιιάδεη 

πσο ζνπ κνηάδεη, πσο ζνπ κνηάδεη 

Απηόο ν θόζκνο πνπ αιιάδεη 

κε ηξνκάδεη, κε ηξνκάδεη 

 

Υακέλνη κνηάδνπκε, ινηπόλ, ζην γύξν ηνπ ζαλάηνπ 

ζηελ παγσληά ηνπ νξηζηηθνύ, ζηνλ ηξόκν ηνπ ανξάηνπ 

Μα νξηζηηθά ζα „ρεηο ραζεί, κνλάρα αλ ην δηαιέμεηο 

όπσο δηαιέγεη ε κνπζηθή ηα ιόγηα θαη ηηο ιέμεηο 

 

Απηόο ν θόζκνο πνπ αιιάδεη 

πσο ζνπ κνηάδεη, πσο ζνπ κνηάδεη 

Απηόο ν θόζκνο πνπ αιιάδεη 

κε ηξνκάδεη , κε ηξνκαδεη 

 

ΥΟΛΗΟ: 

 

   Ζ ζέζε ηνπ αλζξώπνπ κπξνζηά ζηηο θνζκνγνληθέο 

(ηερλνινγία,νηθνλνκηία,επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο) Από ηε κηα ππάξρεη 

ν πόλνο θαη ε ζηελαρώξηα αιιά πάληα ππάξρεη θαη ε ειπίδα ε νπνία δελ 

ζβήλεη πνηέ. Σνλίδεηαη επίζεο θαη ε δύλακε ηνπ βιέκκαηνο πνπ 

παξνπζηάδεηαη πην δπλαηό από ην ιόγν  θεληξηθή ηδέα όκσο ηνπ 

ηξαγνπδηνύ είλαη όηη ν θόζκνο ζπλερώο αιιάδεη θαη ν άλζξσπνο 

πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκελα. Σν αλ ζα ηα θαηαθέξεη 

θαη δελ ζα ραζεί εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό θαη 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιεη γηα λα αληαπεμέιζεη. Απηή ε αιιαγή 

ηνπ πξνθαιεί θόβν θαη ηξόκν γηα ην αύξην θαη γηα ην ηη ηνπ επηθπιάζζεη 

ε δσή… 
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ΓΗΑΝΝΖ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ Ζ ΑΠΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝΣΡΟΤ 

 

Βξνρεξό πξσηλό θαη μαθληθά 

άδεηαζε ν ηόπνο 

ηε γσλία ηνπ ζηελνύ δέληξν. 

Ξεξίδσζαλ ην γέξηθν δέληξν 

Φπρξνί, ζηεγλνί δήκηνη 

Οη άλζξσπνη ηνπ ζπλεξγείνπ 

βγαιαλέ άςπρεο ηηο ξίδεο ηνπ, 

Φόξησζαλ ην θνξκί ηνπ 

η‟απηνθηλεην ηεο ρσκαηεξήο 

 

Σα παξάζπξα ηεο γεηηνληάο 

Οξζάλνηθηα, έθπιεθηα καηηα. 

Ζ απνπζία ηνπ δέληξνπ 

Γηόκηζε ίζθηνπο  θαη θαηαρληά 

Σελ νξθάληα ηνπ δξόκνπ. 

 

Άδεηαζε ν ηόπνο, αξθάλεςε ε γεηηνλία 

Από ην θσηεηλό όξακα, 

Άδεηαζε ε ςπρή θη‟απνκεηλε 

Γίρσο ζξόηζκα θηεξώλ, 

Γίρσο πξνζδνθίεο ειπίδσλ. 

 

Έθπγε αλαπάληερα ην δέληξν 

Λεο θαη ζήθσζαλ έλα λεθξό 

Γηα ηνλ εληαθηαζκό ηνπ. 

ηε γσλία ηνπ δξόκνπ 

Ζ απνπζία κνλαρηθόο πεξηπαηεηήο 

πλζέηεη λόηεο ελόο ξέθβηεκ 

Με ζπαζκέλνπο ήρνπο 

Κη‟αθξσηεξηαζκελεο θσηνζθηάζεηο. 

 

ην άδεην ηόπν νη γεηηνληέο 

 Σπκβσξύρνη ζε λεθξνηαθείν αηζζεκάησλ 

Φάρλνπλ απεγλσζκελα κεζα ηνπο, 

Να βξνπλ θάηη λα γεκίζνπλ 

Σελ απνπζία πνπ άθεζε ην δέληξν. 

, 

ΥΟΛΗΟ::  
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Σν πνίεκα δείρλεη πσο ν δξόκνο ρσξίο ην δέληξν θαη ην πξάζηλν είλαη 

νξθαλόο  θαη άδεηνο. Σν κέξνο κνηάδεη λεθξό. Ζ ζιίςε ησλ αλζξώπσλ  

θαζξεθηίδεηαη  ζηα πξόζσπα ηνπο. Πξνζπαζνύλ λα βξνπλ θάηη γηα λα 

γεκίζνπλ ην θελό ηνπ δέληξνπ. Δίλαη κεγάιε ζηελαρώξηα γηα εθείλνπο θαη 

γηα ηνπο πεξαζηηθνύο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζηελ απνπζία ηνπ 

δέληξνπ. 

Σν πνίεκα πεξλάεη έλα κεγάιν κήλπκα. Ζ   θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο είλαη κείδνλ πξόβιεκα ηεο επνρήο καο , θαζώο έρεη 

επηπηώζεηο ζηελ νηθνινγία θαη ην πεξηβάιινλ. Άξα θαη ζηε δσή καο, 

πιηθή ςπρηθή θαη θνηλσληθή    , αλ δελ δξάζνπκε άκεζα.  

 

 

 
  

ΦΟΒΑΜΑΗ 

  

ηητοσργός: Παληαδής Αληώλες 

σλζέηες: Εοσγαλέιες Γηάλλες 

 

Μπξνζηά ζνπ ηα θώηα κηαο πνιηηείαο  

πνπ πεξηκέλεη ηηο αλαζθαθέο...  

Καη ηα θινπβηά κε ηα θαλαξίληα πνπ θνηκνύληαη βαικέλα ζηε ζεηξά...  

Κη εγώ πνπ δελ έκαζα αθόκα πνηνο είκαη  

έλαο θνπξαζκέλνο ζθνπόο, ρσξίο πξννπηηθή...  

 

Καη ζπ πνπ ζε ιίγν ζα ζβήζεηο  

έλα από ηα θώηα, γηα λα θνηκεζείο κε θάπνηνλ πνπ κνπ κνηάδεη...  

Έηζη πνπ ηα ζίδεξα ηνπ θινπβηνύ  

λα ραζνύλ γηα κηα ζηηγκή, κέζα ζην ζθνηάδη...  
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Φνβάκαη όια απηά πνπ ζα γίλνπλ γηα κέλα ρσξίο εκέλα...  

 

Σα ξνύρα κνπ παιηώζαλε θαη δελ αληέρνπλ  

ηξύπεο ζηα γόλαηα από ηηο ππνθιίζεηο  

ηζέπεο μεισκέλεο απ' ηα θέξκαηα  

ραιαζκέλα θεξκνπάξ, ράζθνπλ ρξενθνπία  

 

Σν θνξκί κνπ κειαληαζκέλν  

κεο ην θξύν ζαλ ιάζνο  

πνπ δελ ην παξαδέρεηαη θαλέλαο  

γπξλάεη θαη δεηά ηε δεζηαζηά ζνπ  

 

Φνβάκαη όια απηά πνπ ζα γίλνπλ γηα κέλα ρσξίο εκέλα...  

 

Σα ηζηκέληα ζνπ θαηλνύξηα  

κε έπηπια ινπζηξαξηζκέλα  

Καη κάξκαξα ιεπθά  

κηα γπαιάδα πνπ ζηξαβώλεη  

θαη δε ζ' αθήλεη ρώξν λα ζηαζείο  

θαη κόλν εγώ απ' όια εθεί κέζα ζαπίδσ ζαλ ζε αξραίν ηάθν  

θεύε παξαζηάζεηο βξέζεθαλ εθεί  

εθηόο από εκέλα, πνπ ζε θξύπηε κπζηηθή  

ςάρλσ αθόκε λα ζε βξσ λα κε αλαζηήζεηο  

 

Φνβάκαη όια απηά πνπ ζα γίλνπλ γηα κέλα ρσξίο εκέλα...  

 

Σα ξνύρα κνπ παιηώζαλε θαη πέθηνπλ  

ζαλ ρξενθνπεκέλεο θπβεξλήζεηο...  

Γέξαζα κ' έλα παηδηθό παληεινλάθη  

θαη ην πινίν δε θάλεθε αθόκε...  

ε ζθίγγσ πην πνιύ γηαηί θξπώλσ  

ην θνξκί κνπ δξόκνο, πνπ εθηεινύληαη δεκόζηα έξγα  

θνκπξεζέξ κ' αλνίγνπλ θαη κε θιείλνπλ...  

Σξάβα ιίγν ηε θνπξηίλα λα κε δεηο  

έγηλα δηάδξνκνο γηα ζηξαηησηηθά αεξνπιάλα  

Καη ην κπαιό κνπ, απνζήθε, γηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα...  

Μέηξα αζθαιείαο πήξαλε, γηα ηελ αλαπλνή κνπ  

θαη ζε πνιπεζληθό κνλόδξνκν, ην κέιινλ κνπ δώζαλ αληηπαξνρή  

 

Φνβάκαη όια απηά πνπ ζα γίλνπλ γηα κέλα ρσξίο εκέλα...  

 

Έηζη δσ πξνθαηαβνιηθά ην παξειζόλ κνπ  

θαη κε δπν γπκλά θαιώδηα γηα ρέξηα  
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αγθαιηάδσ ηα ςειά ζνπ volt γηα ζηεξλή θνξά  

 

ΥΟΛΗΟ: 

        Σν  αίζζεκα ηεο αβεβαηόηεηαο γηα ην κέιινλ, γηα ην ηη καο 

επηθπιάζζεη ε δσή, είλαη έλα αίζζεκα πνπ δηαθαηέρεη ην ζεκεξηλό κέζν 

πνιίηε θαη ηδηαίηεξα ηνπ λένπο. Ο άλζξσπνο ληώζεη όηη έρεη ράζεη ηνλ 

έιεγρν ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο, αθνύ έρεη γίλεη έλα κέζν ή κάιινλ έλα 

παξαγσγηθό κέζν γηα ηελ θνηλσλία, όπνπ ιεηηνπξγεί άβνπια θαη 

κεραληθά γηα λα εμππεξεηήζεη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα. Ζ 

θάζε κνξθήο πξνπαγάλδα πνηίδεη ην κπαιό καο θαη καο σζεί ζην λα 

πξάηηνπκε κε  αζπλεηδεζία. Ο άλζξσπνο ελεξγεί ρσξίο λα έρεη επίγλσζε 

ησλ πξάμεώλ ηνπ. Ο ιαόο είλαη ζπκβηβαζκέλνο θαη ππλσηηζκέλνο. 

Δίκαζηε επραξηζηεκέλνη δώληαο ζηελ επκάξεηα, έρνληαο μεράζεη όηη πνιύ 

πην ζεκαληηθή γηα ηε δσή καο είλαη ε επεκεξία. Οη λένη ληώζνπλ 

θνπξαζκέλνη, ρσξίο πξννπηηθέο, ρσξίο ζσζηά πξόηππα θαη ηδαληθά 

Αλαξσηηέκαη από πνπ αληινύλ ηα ΜΜΔ απηέο ηηο όκνξθεο εηθόλεο   ηεο 

ηδαληθήο δσήο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 

κέζνπ πνιίηε... 

    Ζ ιύζε είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε αθύπληζε ηνπ πλεύκαηνο. Ζ 

δηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ ηνπ αλζξώπνπ. Καλείο δε ζα είλαη πνηέ 

ζίγνπξνο γηα ην κέιινλ ηνπ. Μπνξνύκε όκσο ηνπιάρηζηνλ λα 

θαηαβάιινπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο έηζη ώζηε λα ην πάξνπκε ζηα ρέξηα 

καο θαη λα έρνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνύ καο. 

 

 

 
 

 

 

  ΔΛΔΝΖ ΒΑΚΑΛΟ, ΠΩ ΔΓΗΝΔ ΔΝΑ ΚΑΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 
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Έλαο κηθξόο θαιόο άλζξσπνο αληάκσζε ζην 

δξόκν ηνπ έλαλ ρηππεκέλν 

Σόζν δα καθξηά από θείλνλ ήηαλε πεζκέλνο θαη ιππήζεθε 

Σόζν πνιύ ιππήζεθε 

πνπ ύζηεξα θνβήζεθε 

 

Πξηλ θνληά ηνπ λα πιεζηάζεη γηα λα ζθύςεη λα 

ηνλ πηάζεη,ζθέθηεθε θαιύηεξα 

Ση ηα ζεο ηη ηα γπξεύεηο 

Κάπνηνο άιινο ζα βξεζεί από ηόζνπο εδώ γύξσ, 

 

λα ςπρνπνλέζεη ηνλ θαεκέλν 

Καη θαιύηεξα λα πνύκε 

Ούηε πσο ηνλ έρσ δεη 

 

Καη επεηδή θνβήζεθε 

Έηζη ζπιινγίζηεθε 

Σάρα δελ ζα είλαη θηαίρηεο, πνηνλ ρηππνύλ ρσξίο λα θηαίμεη; 

Καη θαιά ηνπ θάλνπλε αθνύ ήζειε λα παίμεη κε ηνπο άξρνληεο 

Άξρηζε ινηπόλ θαη θείλνο 

Από πάλσ λα ρηππά. 

 

Αξρή ηνπ παξακπζηνύ. 

Καιεζπέξα ζαο 

 

 

ΥΟΛΗΟ::  

Σν πνίεκά απηό κηιά  γηα ην πώο νη άλζξσπνη, ελώ ζα κπνξνύζαλ λα 

βνεζήζνπλ θάπνηνλ, ζην ηέινο δηζηάδνπλ  ιόγσ ηεο δεηιίαο θαη ηεο 

θνβίαο πνπ ηνπο θαηαθιύδνπλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή δηαβάζκηζε αξρίδεη 

από ιύπε γηα ηνλ πάζρνληα θαη κεηά δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θόβν πνπ 

εκπνδίδεη ηνλ άλζξσπν λα βνεζήζεη ην ζπλάλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζε 

κηα δύζθνιε θαηάζηαζε. Φόβνο κελ κπιερηεί, κελ ράζεη θάηη από ην 

πεξηθξνπξεκέλν εγώ ηνπ ή κήπσο πάζεη θάηη θαθό. Ζ ζθέςε ζηνλ 

άλζξσπν ηνλ εκπνδίδεη λα είλαη δνηηθόο θαη λα ςπρνπνλά  ηνλ άιινλ. 

Δίλαη πξνηηκόηεξν γηα απηόλ λα απνζηαζηνπνηεζεί θαη λα ηαπηηζηεί κε 

ηελ λννηξνπία ηνπ ζπλόινπ πνπ αλάκεζα ζηα άιια εθθξάδεη θαη ηελ 

άπνςε θαηά ηελ νπνία δελ πξέπεη λα ηα βάδνπκε κε ηελ εμνπζία. 
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ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΑΣΔ 

ηίτοη:  Ζιίας Λσκπερόποσιος 

Μοσζηθή: Κώζηας Υαηδής 

 

Πεξηζηξεθόκαζηε... 

θη εζύ θη εγώ θη νη άιινη 

πεξηζηξεθόκαζηε αλαπλένληαο αηζάιε 

πεξηζηξεθόκαζηε θαη θνηηαδόκαζηε 

ιέκε ε δσή δελ είλαη απηή πνπ νλεηξεπόκαζηε.. 

ιέκε ηη θξίκα δηαξθώο λα ζθνησλόκαζηε 

θαη αλαιόγσο ν θαζέλαο βνιεπόκαζηε 

θαη πάκε ζπίηη καο θαη ήζπρνη θνηκόκαζηε 

θαη πεξηζηξεθόκαζηε 

θη εζύ θη εγώ θη νη άιινη 

θη όκσο θνηκόκαζηε κε ήζπρν θεθάιη. 

Πεξηζηξεθόκαζηε ζηνπ θόζκνπ ηελ απιή 

θάησ από ηελ ηέληα ηνπ γαιάδηνπ νπξαλνύ καο 

θη έρνπκε γίλεη ν θαζέλαο κηα απεηιή 

κηα απεηιή ηνπ θνπθαξά ηνπ δηπιαλνύ καο 

θαη θνηηαδόκαζηε... 

ιέκε ν θόζκνο είλαη δνύγθια ε; 

κε γειηόκαζηε 

θιαίκε ιηγάθη όηαλ θάπσο ζπγθηληόκαζηε 

ζην “ δε βαξηέζαη” ηειηθά παξαδηλόκαζηε 

θαη πάκε ζπίηη καο θαη ήζπρνη θνηκόκαζηε 

θαη πεξηζηξεθόκαζηε θαη θιαίλε ηα πνπιηά 

ζηηο παξπθέο θαζώο γπξίδνπλ ησλ ιόθσλ 
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γηα καο πνπ ήζπρνη αιιάδνπκε θηιηά 

ζηελ επνρή ησλ πεξηζηξόθσλ.. 

 
\ 

 

 

Ο  Ήιηνο έρεη κηα πνξεία 

νη πέηξεο ίδηα ηζηνξία 

ηα δέληξα έρνπλ έλα λόκν 

θαη ηα πνηάκηα ίδην δξόκν 

 

νη θήπνη έρνπλ ηα ινπινύδηα, 

ηα θαλαξίληα ηα ηξαγνύδηα 

νη ιίκλεο λνύθαξα θη εθείλεο 

θη ν ρξόλνο δώδεθα ηνπο κήλεο 

Δκείο δελ έρνπκε πνξεία 

θάζε ιαόο θαη ηζηνξία 

Κάζε ζνθόο θαη ζεσξία 

θάζε δπν ηξεηο θαη κηα ζξεζθεία 

 

θάζε ιαόο θαη κηα κπάλθα 

κάξθα, δνιάξηα θαη θξάγθα 

ε επηζηήκε ην θεγγάξη 

θαη ην ρηηθηό ζην παιηθάξη 

 

ε Γε κπαιόλη θαη γπξίδεη 

ε Γε κπαξνύηη θη κπξίδεη 

θαη ησλ αλζξώπσλ ην κπαιό 

έθαλε ην θαθό θαιό 
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Δκείο ζηα ρέξηα πεξηζηέξη 

θαη ζηηο θηεξνύγεο ηνπ καραίξη 

θαη ην παηδί θαη ην θακάξη 

ζηνλ πόιεκν ζαλ ην ζθαρηάξη 

δύν κέηξα θάησ από ην ζπκάξη 

 

Κη ε θαεκελνύια ε Δηξήλε 

ζηάρηε θαη κπνύικπεξε λα γίλεη 

όια ζπζία ζηε ζπζία 

θη όια γηα κηα θηινδνμία 

ε πξνδνζία, ε πξνδνζία. 

 

Καη ην ιεπθό ην πεξηζηέξη 

ην παξακύζη καο ην μέξεη 

θη όηαλ κηιάκε γηα Δηξήλε 

κάηηα απηηά θαη ζηόκα θιείλεη 

γηαηί γλσξίδεη ηη ζα γίλεη... 

 

ΥΟΛΗΟ: 

          Μέζα από απηό ην ηξαγνύδη πξνβάιιεηαη ε κνξθή δσήο ησλ 

αλζξώπσλ. Πνιύ ζπρλά ε δσή δελ είλαη απηή πνπ νλεηξεπόκαζηε, θαζώο 

ζην  “δε βαξηέζαη” ηειηθά παξαδηλόκαζηε. 

   Δίλαη θαλεξό όηη νη άλζξσπνη ζέινπλ δε ζέινπλ πξνζαξκόδνληαη θαη 

θαηαιήγνπλ λα δνπλ κηα δσή ρσξίο ελδηαθέξνλ,  αθήλνληαο ζηελ ηύρε ην 

αύξην. Πξάγκα πνπ αλαηξεί ηνπο λόκνπο ηεο θύζεο, κηαο θύζεο ε νπνία 

ιεηηνπξγεί αξκνληθά θαη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Αληίζεηα ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θάζε άιιν παξά ππάξρεη ζπλεξγαζία 

θαη αιιειεγγύε, πξάγκα πνπ απνκνλώλεη ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο θάλεη 

λα ιεηηνπξγνύλ αηνκηθά, αληαγσληζηηθά κε αθξαίεο εθδειώζεηο ηνπ 

αηνκηθηζκνύ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ ηνπο πνιέκνπο πνπ καζηίδνπλ θαη 

ζήκεξα πνιιά κέξε ηνπ θόζκνπ. 

      ην ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνύ όπνπ ιέεη (θαη ησλ αλζξώπσλ ην κπαιό 

έθαλε ην θαιό θαθό) θαίλεηαη όηη ε δύλακε ζε ιάζνο ρέξηα πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα θαη αλαπνδηέο. Οη άλζξσπνη παξαζύξνληαη θαη βιέπνπλ ην 

δηθό ηνπο ζπκθέξνλ αληί  ην θνηλσληθό. Αθόκα  πνιιέο θόξεο κνρζνύλ 

γηα λα πεηύρνπλ ηνπο ζθνπνύο ηνπο κε απνηέιεζκα λα απνκαθξύλνληαη, 

λα θεύγνπλ καθξηά από ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο θαη ηε θύζε. 
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Β ΜΔΡΟ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ , ΔΗΡΖΝΖ , ΑΓΑΠΖ 
 

 

Ανηιζηέκομαι ζηο θάναηο, γιαηί ςπάπσει ηο σέπι ηος άλλος ανθπώπος. 

Το μηδέν ζε κεπδίζει από ηη ζηιγμή πος αποζπάζαι από ηον άνθπυπο 

διακόπηονηαρ ηη ζςνέσεια ηος ανθπώπινος όνηορ.(...)Δε θα ζήζειρ 

αν δεν ακοςμπήζειρ ηο σέπι ζος πάνυ ζηον ώμο ηος άλλος ανθπώπος... 

                                                                         Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο 
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ΜΔΛΗΑΝΘΖ,  ΘΤΜΖΟΤ Ω ΑΝΘΡΩΠΔ 

 

Χ άλζξσπε! Θπκήζνπ πόζα δάθξπα 

δελ έδσζεο ζηελ ώξα ηνπο. 

Θπκήζνπ, σ, άλζξσπε: Θπκήζνπ... 

Πόζα ιόγηα ζηελ ώξα ηνπο δελ πξόζθεξεο 

Πόζα ρακόγειά ζνπ θεηδσιεύηεθεο πόζα ζηάρηα 

απ‟ ηα πινύζηα δεκάηηα ζνπ δελ άθεζεο - ηάρα λα πέζνπλ – 

λα ηα ρακνινγήζνπλ νη θησρνί. 

Πόζν αγθαζεξνύο έθηηαμεο ηνπο θξάρηεο ζνπ. 

Πόζν ζθιεξνύο ηνπο ηνίρνπο ζνπ. 

Θπκήζνπ, σ, άλζξσπε: Θπκήζνπ... 

«νπθ επ‟ άξησ κόλνλ δήζσκελ» 

 

 
 

 

BOYLEVARD  OF BROKEN DREAM 

I walk a lonely road 

The only one that I have ever known 

Don't know where it goes 

But it's home to me and I walk alone 

I walk this empty street 

On the Boulevard of Broken Dreams 

Where the city sleeps 

And I'm the only one and I walk alone 

I walk alone. I walk alone. I walk alone. I walk alone. 

My shadow's the only one that walks beside me 

My shallow heart's the only thing that's beating 

Sometimes I wish someone out there will find me 
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'til then I walk alone. 

I'm walking down the line 

That divides me somewhere in my mind 

On the borderline of the edge 

And where I walk alone 

Read between the lines of what's 

Fucked up and everything's alright 

Checked my vital signs to know I'm still alive 

And I walk alone 

I walk alone. I walk alone. I walk alone. I walk alone. 

I walk this empty street on the Boulevard of Broken Dreams 

Where the city sleeps 

And I'm the only one and I walk alone 

My shadow's the only one that walks beside me 

My shallow heart's the only thing that's beating 

Sometimes I wish someone out there will find me 

'til then I walk alone. 

 

 
 

Πάσ δξόκν κνλαρηθό 

κ΄απηόλ γλώξηζα θαη κόλνο ηξαβάσ 

Ούηε μέξσ πνπ ζα βγσ 

Μα ζπίηη κνπ'λαη θαη κόλνο πάσ 

Πάσ δξόκν αδεηαλό 

ζησλ Υακέλσλ λεηξσλ ηελ νδό 

Ζ πόιε ζ'ύπλν ηιαξό 

θαη ρσξίο θαλέλαλ πάσ κνλαρόο 

Πάσ κνλαρόο   

Ζ ζθηά κνπ εηλ' ην κόλν πνπ κ' αθνινπζεί 

Σν κόλν πνπ ρηππά εηλ΄ε θαξδηά κνπ ε ξερή 

Καη θάπνπ θάπνπ εύρνκαη θάπνηνο λα κε βξεη 
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σο ηόηε πάσ κνλαρόο 

Βαδίδσ πάλσ ζηε γξακκή 

ηνπ κπαινύ κνπ πνπ'ρεη δηραζηεί 

ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ 

πάσ κνλαρόο απηνύ 

Γηαβάδσ πίζσ απ' ηα γξάκκαηα 

ηη γακήζεθε θαη είλαη όια θαιά 

Διέγρσ ην ζθπγκό αλ είκαη δσληαλόο 

θαη πάσ κνλαρόο 

Πάσ κνλαρόο x4 

Πάσ δξόκν αδεηαλό ζησλ Υακέλσλ Ολείξσλ ηελ νδό 

θη ε πόιε ζ'ύ πλν ηιαξό 

θαη ρσξίο θαλέλαλ πάσ κνλαρόο 

Ζ ζθηά κνπ εηλ' ην κόλν πνπ κ' αθνινπζεί 

Σν κόλν πνπ ρηππά εηλ΄ε θαξδηά κνπ ε ξερή 

Καη θάπνπ θάπνπ εύρνκαη θάπνηνο λα κε βξεη 

σο ηόηε πάσ κνλαρόο 

 

 ΥΟΛΗΟ: 

   Οη GeenDay κε ην ηξαγνύδη “Boulevard of broken dreams” εθθξάδνπλ 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη απνγνήηεπζεο θαη παξάιιεια ηελ 

αλάγθε  θαη ηελ  ειπίδα ηνπ αλζξώπνπ  λα   βγεη απ‟ απηέο ηηο  αθόξεηεο 

θαηαζηάζεηο κέζσ ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνπο  ζπλαλζξώπνπο ηνπ.  

 

 

 
 

IMAGINE 

Ηmagine-John Lennon 
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Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people living for today 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people living life in peace 

 

You, you may say 

I'm a dreamer, but I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will be as one 

 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people sharing all the world 

 

You, you may say 

I'm a dreamer, but I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will live as one 

 

Φαληάζνπ 

 

 

Φαληάζνπ λα κελ ππάξρεη παξάδεηζνο 

είλαη εύθνιν εάλ εζύ πξνζπαζήζεηο. 

Κακία θόιαζε θάησ από εκάο 

πάλσ από εκάο κόλν νπξαλόο. 

Φαληάζνπ όινπο ηνπο αλζξώπνπο 

λα δνπλ γηα ην ζήκεξα. 

 

Φαληάζνπ λα κελ ππάξρνπλ ρώξεο 

δελ είλαη δύζθνιν λα ην θάλεηο. 

Σίπνηα γηα λα ζθνηώζεηο ή γηα λα πεζάλεηο 

θαη θακία ζξεζθεία επίζεο. 

Φαληάζνπ όινπο ηνπο αλζξώπνπο 
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λα δνπλ κε εηξήλε. 

 

Ίζσο πεηο πσο είκαη νλεηξνπόινο 

αιιά δελ είκαη κόλν έλαο. 

Διπίδσ θάπνηα κέξα εζύ ζα καο ελώζεηο 

θαη ν θόζκνο ζα δεη ζαλ έλαο. 

 

Φαληάζνπ όρη ππάξρνληα 

απνξώ αλ εζύ κπνξείο. 

Κακία αλάγθε γηα απιεζηία ή πείλα. 

Μία αδειθνζύλε. 

Φαληάζνπ όινπο ηνπο αλζξώπνπο 

λα κνηξάδνληαη όιν ην θόζκν. 

 

Ίζσο πεηο πσο είκαη νλεηξνπόινο 

αιιά δελ είκαη κόλν έλαο. 

Διπίδσ θάπνηα κέξα εζύ ζα καο ελώζεηο 

θαη ν θόζκνο ζα δεη ζαλ έλαο. 

  

ΥΟΛΗΟ::   

 Ο ζπλζέηεο   νλεηξεύεηαη έλαλ θόζκν ελσκέλν, ρσξίο πνιέκνπο θαη 

κίζε, εηξεληθό. Έλα θόζκν  ρσξίο θαηαπηέζεηο , πξνθαηαιήςεηο  θαη   

δηαθξίζεηο   κε βάζε ηελ εζλόηεηα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε ζξεζθεία,  

θαη ηα παξόκνηα   πνπ ρσξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο.  

 Σν ηξαγνύδη είλαη κηα πξόζθιεζε   αγάπεο θαη   ειπίδαο  λα 

αλαηξέζνπλ  νη άλζξσπνη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη λα δήζνπλ καδί σο κηα 

εηξεληθή παγθόζκηα θνηλόηεηα.    
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YOUNG ARTISTS FOR HAITI - WAVIN' FLAG 

 

"Wavin' Flag" 

 

[All] 

When I get older 

I will be stronger 

They'll call me freedom 

Just like a wavin flag 

 

[K'naan] 

Born from a throne 

Older than Rome 

But violent prone 

Poor people zone 

 

[Nelly Furtado] 

But it's my home 

All I have known 

 

[Sam Roberts] 

Where I got grown 

but now its gone 

 

[Avril Lavigne] 

Out of the darkness 

in came the carnage 

threatening my very survival 

 

[Pierre Bouvier of Simple] 

Fractured my streets 

and broke all my dreams 

 

[Tyler Connolly of Theory of a Deadman] 

now Feels like defeat to wretched retreat 

 

[All] 

So we strugglin' 
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[Kardinal Offishall] 

Fighting to eat 

 

[All] 

And we wonderin' 

 

[Kardinal Offishall] 

If we'll be free 

 

[Jully Black] 

We cannot wait for some faithful day 

it's too far away so right now I'll say 

 

[All - Chorus] 

When I get older 

I will be stronger 

They'll call me freedom 

Just like a waving flag 

(And then it goes back x3) 

 

Ahhho ahhho ahhho 

 

[Lights] 

So many wars settling scores 

 

[Deryck Whibley of Sum 41] 
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All that we've been through 

and now there is more 

 

[Serena Ryder] 

I hear them say love is the way 

 

[Jacob Hoggard of Hedley] 

Love is the answer that's what they say 

 

 

 
 

 

[Emily Haines] 

 

But were not just dreamers 

of broken down grievers 

 

[Hawsley Workman] 

Our hand will reach us 

and we will not see ya 

 

[Drake] 

This can't control us 

no it can't hold us down 

 

[Chin Injeti] 

We gon pick it up even though we still struggling 

 



 43 

[Pierre Lapointe] 

Au nom de la survie (In the name of survival) 

 

[All] 

and we wondering 

 

[Pierre Lapointe] 

Battant pour nos vies (Fighting for our lives) 

 

[All] 

We patiently wait 

for some other day 

 

[Fefe Dobson and Esthero] 

thats too far away so right now I say 

 

[All - Chorus] 

 

[Drake - Rapping] 

Uhh... well alright 

How come when the media stops covering 

and there's a little help from the government 

we forget about the people still struggling 

and assume that its really all love again nahh 

see we don't have to wait for things to break apart 

if you weren't involved before it's never too late to start 

you probably think that it's too far to even have to care 

well take a look at where you live what if it happened there? 

you have to know the urge to make a change lies within 

and we can be the reason that they see the flag rise again 

 

[Nikki Yanofsky, Drake] 

When I get older 

I will be stronger 

They'll call me freedom 

Just like a wavin' flag 

 

[15] 

and then it goes back 

 

 

 

[Justin Nozuka] 
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and then it goes back 

 

[Nikki Yanofsky] 

Then it goes back 

 

[Chorus - All] 

 

[Justin Bieber] 

 
 

 

When I get older 

When I get older 

I will be stronger 

just like a waving flag 

Διιεληθά: 

(ξεθξέλ) 

Γελλεκέλνο  από έλα βαζηιηθό νίθν 

Πην παιηό από ηε Ρώκε 

Αιιά -------------------- 

 δσή θησρώλ αλζξώπσλ 

Αιιά είλαη ην ζπίηη κνπ 

ια απηά πνπ ήμεξα 

νπνύ κεγάισζα 

Αιιά ηώξα πάεη 

Μέζα από ην ζθνηάδη 

Ζξζε ε θαηαζηξνθή 

Απεηιώληαο ηελ ύπαξμε κνπ 

Φξάθαξε ηνπο δξόκνπο κνπ 

Καη γθξέκηζε ηα όλεηξα κνπ 

Δίλαη ζαλ ήηηα ζαλ νηθηξή ήηηα 
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Καη έηζη πξνζπαζνύκε 

Παιεύνπκε γηα λα βξνύκε θαγεηό 

Καη αλαξσηηόκαζηε 

Αλ ζα είκαζηε πνηέ ειεύζεξνη 

Γελ κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε γηα κηα θαιύηεξε κέξα 

Δίλαη πνιύ καθξηά γη απηό ηώξα ιέσ 

(ξεθξέλ) 

Σόζνη  πόιεκνη θαζνξίδνπλ ηα γεγνλόηα 

ια απηά πνπ πεξάζακε 

Καη ηώξα έρεη θαη άιια 

Αθνύσ λα ιέλε όηη ε αγάπε είλαη ε ιύζε 

Ζ αγάπε είλαη ε απάληεζε απηό ιέλε! 

Μα δελ είκαζηε απιά νλεηξνπόινη 

------------------------------------- 

Έλα ρέξη ζα καο θηάζεη 

Καη δε ζα καο εγθαηαιείςεη 

Δθείλν δε κπνξεί λα καο ειέγμεη( ν πόιεκνο) 

ρη δε κπνξεί λα καο θξαηήζεη 

-------------------------------------- 

ην όλνκα ηεο επηβίσζεο 

Καη αλαξσηηόκαζηε 

Μαρόκαζηε γηα ηηο δσέο καο 

Πεξηκέλνπκε ππνκνλεηηθά 

Γηα κηα άιιε κέξα 

Ζ νπνία είλαη πνιύ καθξηά νπόηε ηώξα ιέκε 

(ξεθξέλ) 

 

 Πσο ζα γίλεη ηα ΜΜΔ λα ζηακαηήζνπλ λα θαιύπηνπλ ηα πάληα θαη λα 

έξζεη κηα βνήζεηα από ηελ θπβεξλεζε.Ξερλακε ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

δπζηπρνύλ θαη λνκίδνπκε πσο όια είλαη θαιά μαλα,όρη.Βιεπεηο δε πξέπεη 

λα πεξηκέλνπκε ηα πξάγκαηα λα εμειηρζνύλ, αλ δελ ήζνπλ εζύ 

αλακεηγκέλνο ζην παξειζόλ δελ είλαη πνηέ αξγά γηα αλ αξρίζεηο. Μάιινλ 

λνκίδεηο πσο είλαη πνιύ καθξηά γηα λα ρξεηαζηεί λα αζρνιεζείο. Λνηπόλ 

ξίμε κηα καηηά εθεί πνπ κέλεηο ηη ζα γηλόηαλ αλ ζπλεβαηλε εθεί . Ξέξεηο ε 

επηζπκία γηα λα θαλείο ηε δηαθνξά βξίζθεηαη κέζα ζνπ θαη εκείο 

κπνξνύκε λα γίλνπκε ν ιόγνο πνπ απηνί ζα δνπλ ηε ζεκαία ηνπο λα 

αλεκίδεη μαλά!! 

  (ξεθξέλ 3 θνξέο) 

 

     ΥΟΛΗΟ: 

    Ζ αθνξκή γηα λα κεινπνηεζεί απηό ην ηξαγνύδη   ήηαλ ν 

ζπγθινληζηηθόο ζεηζκόο ηεο 12εο  Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010 κε 7.1 ξίρηεξ 

πνπ ηζνπέδσζε  ηελ πνιηηεία Ατηή ζηελ Καξατβηθή.    
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Οη ηξαγνπδηζηέο ζηγνπλ ην ζέκα ηνπ πνιέκνπ θαη πεξηγξάθνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηηο ρώξεο νπνύ απηόο ππάξρεη. Λελε πσο δελ πξέπεη απιά λα 

πεξηκέλνπκε κηα θαιύηεξε κέξα γηα απηνύο ηνπο δπζηπρνύο αλζξώπνπο 

αιιά λα επαηζζεηνπνηεζνύκε ,λα αξρίζνπκε λα ηνπο αγαπάκε θαη λα ηνπο 

βνεζάκε. Καηεγνξνύλ επίζεο ηα ΜΜΔ επεηδή ηα παξνπζηάδνπλ όια 

ξόδηλα ελώ νη άλζξσπνη ζηηο ρώξεο κε πόιεκν ππνθέξνπλ. Αθόκα ν 

ηξαγνπδηζηήο πνπ έγξαςε ην ηξαγνύδη θαηάγεηαη από ηελ Αθξηθή ελώ 

όινη νη άιινη πνπ ην κεινπνηνύλ από ηνλ Kγαλάδα. Απηό δείρλεη ηελ 

αγάπε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη αλάκεζα ζε αλζξώπνπο δηαθνξεηηθώλ 

εζληθνηήησλ θαη απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Με ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξαγνύδη νη Καλαδνί θαιιηηέρλεο ζέινπλ λα εκπλεύζνπλ ηηο θαλαδέδηθεο 

θαη γεληθά όιεο ηηο θηιαλζξσπηθέο νξγαλώζεηο λα βνεζήζνπλ ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ κε θάξκαθα ξνύρα ηξόθηκα. πσο ιέεη ην 

ηξαγνύδη 

Αθνύσ λα ιέλε όηη ε αγάπε είλαη ε ιύζε 

Ζ αγάπε είλαη ε απάληεζε απηό ιέλε! 

Καη όηη πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα γίλεη αξρή ηεο αιιεινβνεζείαο θαη ηεο 

αιιειεγγύεο  ζηε κάρε γηα ηε δσή. 

 

 
 

WE ARE THE WORLD 

Michael Jackson 

 

There comes a time when we heed a certain call 

When the world must come together as one 

There are people dying 

And its time to lend a hand to life 

The greatest gift of all 

  

We can't go on pretending day by day 
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That someone, will soon make a change 

We are all a part of Gods great big family 

And the truth, you know, 

Love is all we need 

We are the world, we are the children 

We are the ones who make a brighter day 

So lets start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

Its true we'll make a better day 

Just you and me 

 

Send them your heart so they'll know that someone cares 

And their lives will be stronger and free 

As God has shown us by turning stones to bread 

So we all must lend a helping hand 

 

When you're down and out, there seems no hope at all 

But if you just believe there's no way we can fall well well well well 

Let us realize that a change can only come 

When we stand together as one 

 

 
 

ΜΔΣΑΦΡΑΖ 

 

Έξρεηαη κηα ζηηγκή πνπ πξνζέρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε θξαπγή 

ηαλ ν θόζκνο νθείιεη λα ελσζεί ζαλ έλαο 

Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πεζαίλνπλ 

Καη είλαη ώξα λα πξνζθέξνπκε κηα ρείξα βνεζείαο γηα ηε δσή 

Σν πην ζπνπδαίν δώξν από όια 

 

Γελ κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε λα πξνζπνηνύκαζηε κέξα κε ηε κέξα 
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Πσο θάπνηνο, θάπνπ ζα θάλεη ζύληνκα ηελ αιιαγή 

Δίκαζηε όινη κέξνο ηεο ηεξάζηηαο νηθνγέλεηαο ηνπ Θενύ 

Καη ε αιήζεηα, μέξεηο, 

Απηό πνπ όινη ρξεηαδόκαζηε είλαη ε αγάπε 

 

Δίκαζηε ν θόζκνο, είκαζηε ηα παηδηά 

Δίκαζηε απηνί πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα θσηεηλόηεξε κέξα 

Οπόηε αο αξρίζνπκε λα δίλνπκε 

Τπάξρεη κηα απόθαζε λα πάξνπκε 

ώδνπκε ηηο ίδηεο ηηο δσέο καο 

Δίλαη αιήζεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε ληα θαιύηεξε κέξα 

Απιά εζύ θαη εγώ 

 

ηείιε ηνπο ηελ θαξδηά ζνπ θαη ζα μέξνπλ πσο θάπνηνο λνηάδεηαη 

Καη νη δσέο ηνπο ζα είλαη πην δπλαηέο θαη ειεύζεξεο 

πσο ν Θεόο καο έδεημε κεηαηξέπνληαο ηελ πέηξα ζε ςσκί 

Οπόηε όινη πξέπεη λα δώζνπκε κηα ρείξα βνεζείαο 

 

Δίκαζηε ν θόζκνο, είκαζηε ηα παηδηά 

Δίκαζηε απηνί πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα θσηεηλόηεξε κέξα 

Οπόηε αο αξρίζνπκε λα δίλνπκε 

Τπάξρεη κηα απόθαζε λα πάξνπκε 

ώδνπκε ηηο ίδηεο ηηο δσέο καο 

Δίλαη αιήζεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε ληα θαιύηεξε κέξα 

Απιά εζύ θαη εγώ 

 

ηαλ είζαη πεζκέλνο, θαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ειπίδα 

κσο αλ απιά πηζηέςεηο πσο δελ ππάξρεη ηξόπνο λα πέζνπκε 

Άζε καο λα θαηαιάβνπκε πσο κηα αιιαγή κπνξεί λα έξζεη κόλν 

ηαλ ζηαζνύκε ελσκέλνη ζαλ κηα γξνζηά 

Δίκαζηε ν θόζκνο, είκαζηε ηα παηδηά 

Δίκαζηε απηνί πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα θσηεηλόηεξε κέξα 

Οπόηε αο αξρίζνπκε λα δίλνπκε 

Τπάξρεη κηα απόθαζε λα πάξνπκε 

ώδνπκε ηηο ίδηεο ηηο δσέο καο 

Δίλαη αιήζεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαιύηεξε κέξα 

Απιά εζύ θαη εγώ 

 

 ΥΟΛΗΟ: 

   Μέζα από απηό ην ηξαγνύδη ηνπ Michael Jackson γίλεηαη θαλεξό πσο 

ελσκέλνη κπνξνύκε λα ιύζνπκε όια καο ηα πξνβιήκαηα. Μπνξνύκε λα 

αξρίζνπκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο, ό,ηη κπνξνύκε,  

γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε. Έηζη, ζα θάλνπκε ηνλ θόζκν πην θσηεηλό. Με 
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ην λα ελδηαθεξόκαζηε γηα ηνπο άιινπο θαη λα πξνζθέξνπκε ηε βνήζεηά 

καο όπνπ ρξεηάδεηαη. Κη όρη κόλν ηελ πιηθή καο βνήζεηα,  αιιά θαη ηε  

ςπρηθή. Να ζηεξίδνπκε θαη ςπρηθά ηνπο άιινπο. ινη καδί, ελσκέλνη. 

Απηό είλαη ην αληίδνην ηεο κνλαμηάο. 

 

 

 
 

 

 

ΜΔΣΑΚΟΜΗΖ ΣΩΡΑ – ΔΛΔΟΝΟΡΑ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ  

(ηίτοη , Μοσζηθή : Κώζηας Λεηβαδάς) 

 

 

Με κηιάο θη άθνπ 

μέξσ δε ζα ην πηζηέςεηο 

ηώξα εηδηθά κεο ζηελ θξίζε, εγώ 

μέξσ δε ζα ην πηζηέςεηο 

έρσ θάηη σξαίν λα ζνπ πσ 

θάηη πνπ κ‟ έρεη βνεζήζεη 

κήπσο θαη ζέλα ζε πείζεη 

θάηη πνπ κ‟ έρεη βνεζήζεη. 

 

Ναη, πξηλ ε καπξίια κε θιείζεη 

βξήθα έλα ζπίηη θαηλνύξγην θηελό 

θάησ ζην θέληξν κε ζέα 

απηό πνπ ήζεια πάληα 

ν πξώελ θύθινο λα θιείζεη 

θάηη πνπ κ‟ έρεη βνεζήζεη 

ζην ιέσ κ‟ έρεη βνεζήζεη 
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ζν θη αλ αθήλσ πίζσ ηα παιηά 

όζν θη αλ κνπ ιείπνπλ νη δηθνί κνπ 

ηώξα είκαη γεκάηε δώξα θαη θηιηά 

κεο ζηε θξίθε θηηάρλσ ηελ δσή κνπ. 

 

Μεηαθόκηζε ηώξα, 

κεο ζηελ άγξηα κπόξα 

κηα ιηαθάδα κνπ αμίδεη 

παίξλσ ζάξξνο θαη θόξα 

κεηαθόκηζε ηώξα. 

 

Μεηαθόκηζε ηώξα 

λαη, ζνπ ιέσ πξνρώξα 

δηάιεμε κε πνηνπο ζα `ζαη 

ηελ πην δύζθνιε ώξα 

κεηαθόκηζε ηώξα. 

 

Πάηα γθάδη, κόλν γθάδη, ηέξκα γθάδη 

Μεηαθόκηζε ηώξα. 

 

Άθνπ, πξέπεη ζνπ ιέσ λα πηζηέςεηο 

ιεο λα κελ μέξσ ηη είλαη απηνί νη θαηξνί 

κα ζέιεη πείζκα λ‟ αληέμεηο 

λα `ξζεη καδί ζνπ λ‟ αιιάμεη ε επνρή 

ζειίδα ζηα παξαθάησ 

λα πεηαρηνύκε απ‟ ηνλ πάην 

λα πάκε ζηα παξαθάησ. 

 

Μνλάρα εύθνιν δελ είλαη όιν απηό, 

κα πίζηεςε κε δελ ππάξρεη άιινο δξόκνο 

πσο λα ληώζσ αιιηώο όηη ρξεηάδνκαη 

πσο λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ ν ηξόκνο; 

 

Μεηαθόκηζε ηώξα, 

κεο ζηελ άγξηα κπόξα 

κηα ιηαθάδα κνπ αμίδεη 

παίξλσ ζάξξνο θαη θόξα 

κεηαθόκηζε ηώξα. 

 

  

ΥΟΛΗΟ: 
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    ην ηξαγνύδη απηό ε Διενλόξα Ενπγαλέιε αζρνιείηαη κε ην θπξηόηεξν 

πξόβιεκα ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο : ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δηδηθόηεξα 

πεξηζζόηεξν  κε ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη απηή ε θξίζε ζηνπο αλζξώπνπο . 

πσο θαη ζην πξνεγνύκελν ηξαγνύδη,  έηζη θαη απηό παξνπζηάδεηαη κηα 

κηθξή ηζηνξία :ε εξσίδα βξίζθεη ηνλ εαπηό ηεο ζε έλα θαύιν θύθιν ιόγσ 

ησλ δεηλώλ πνπ ηηο έρεη πξνθαιέζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη πέθηεη ζε 

θαηάζιηςε . Μέρξη πνπ απνθαζίδεη όηη ε θαιύηεξε ιύζε ζα ήηαλ λα 

κεηαθνκίζεη παξόιν πνπ απνρσξίδεηαη ηνπο δηθνύο ηεο (πξνθαλώο έκελε 

κε ηνπο γνλείο ηεο).Μαο αλαθέξεη όηη ζε κηα θαηάζηαζε δύζθνιε όπσο 

απηή πνπ βηώλνπκε ζε κηα <<κπόξα>> ην  πξνζσπηθό πείζκα , ε ζέιεζε 

αιιά θαη ε πίζηε ζα καο βνεζήζνπλ λα βγνύκε από ην αδηέμνδν . Καη 

βέβαηα δελ ζα πξέπεη πνηέ λα απνθεύγνπκε λέα πξάγκαηα όπσο κηα 

κεηαθόκηζε πνπ αλνίγεη ηνπο νξίδνληέο καο θαη καο θάλεη λα δνύκε ηε 

δσή από λέα καηηά . Σέινο όπσο ιέεη θαη ην ηεινο  ηνπ ηξαγνπδηνύ ην 

ζεκαληηθόηεξν είλαη λα θάλνπκε απηό πνπ ην μέξεη ε θαξδηά , ην ζέιεη ε 

ςπρή θαη ην κπαιό ζπκθσλεί .    

 

 

 
 

 

ΓΗ ΔΤΥΩΝ 

Λίλα Νηθοιαθοπούιοσ 

Μοσζηθή:   Νίθος Αληύπας 

 

Πεηνύλ γεξάθηα απ‟ ηηο θσιηέο 

ηελ ηξνκαγκέλε καο δσή λα δνπλ εηθόλα 

ζαλ ηηο παιηέο ακαξησιέο 

πνπ δελ ηνπο ζηάζεθε αγθαιηά νύηε θξπςώλα 
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Κάησ απ‟ ηελ άξξσζηε βξνρή 

ζηηο εζλıθέο ησλ θνξηεγώλ κε ηα ςπγεία 

ην καύξν ιάδη απ‟ ηε ςπρή 

δελ θαίεη γηα θάηη πνπ λα κνηάδεη κ‟ επινγία 

 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ εκώλ 

ζηνπο λανύο ησλ κεγάισλ ιπγκώλ 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ ηεο γεο 

νξαηήο θαη ανξάηνπ πιεγήο 

 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ πνπ θιαηο  

πνπ κπνξείο ζ‟ αγαπάσ λα ιεο 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ θη αεί 

κε Θενύ πλνή 

 

Κνηηάσ ηνλ ήιην απ‟ ην βνπλό 

θη νη δπλακίηεο ηεο ςπρήο κνπ ζπαλ ηελ πέηξα 

πνπ εγώ λα ηξέμσ μεθηλώ 

κεζ‟ ζηεο παγθόζκηαο ινγηθήο ηα πέληε κέηξα 

 

Με ραξαγκέλα η‟ αξρηθά 

όλνκα θαη αίκα θαη θπιή θη αξραία ηείρε 

θαη κ‟ έλα δέκα ειιεληθά 

ζα γξάςσ, θόζκε, ηνπο ρξεζκνύο κνπ κε ην λύρη. 

 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ εκώλ 

ζηνπο λανύο ησλ κεγάισλ ιπγκώλ 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ ηεο γεο 

νξαηήο θαη ανξάηνπ πιεγήο 

 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ πνπ θιαηο  

πνπ κπνξείο ζ‟ αγαπάσ λα ιεο 

Γη‟ επρώλ ησλ αγίσλ θη αεί 

κε Θενύ πλνή 

 

ΥΟΛΗΟ:: 

            Σν ηξαγνύδη κηιά  γηα έλαλ θόζκν πνπ θπξηαξρεί ε αζπγρσξεζία,  

ν πόλνο θαη νη πιεγέο ησλ αλζξώπσλ, ε έιιεηςε ζπκπόληαο θαη 

αιιειεγγύεο .Παξόια απηά πάληα ππάξρεη ε δύλακε ηεο ζπγρώξεζεο θαη 

ηεο αγάπεο, ε  παξνπζία ηνπ ζενύ ζηε δσή καο…Ζ δύλακε ηεο ςπρήο 

ζπάεη όια ηα εκπόδηα κηθξά ή κεγάια. Δκπόδηα πνπ ε πνξεία καο κέζα 

ζηελ ηζηνξία, βγάδεη!!  
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ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ ΒΡΔΣΣΑΚΟΤ,  ΣΟ ΠΔΡΗΒΟΛΗ 

 

Ήξζα ζηνλ θόζκν απηό λα θηηάμσ πεξηβόιη 

λα ζρεκαηίζσ έλα δέιηα ζηελ έξεκν, 

λα θπηέςσ ιεκνληέο γηα ηνπο γάκνπο ζαο 

λα ζπλζέζσ ηα ρξώκαηα θηηάρλνληαο 

νπξάληα ηόμα γηα ηα παηδηά 

πνπ ζα παίδνπλε ζην ρνξηάξη κνπ 

όηαλ εγώ ζα θνηκάκαη βαζηά 

θαη ην ρακόγειό κνπ ζα θξέκεηαη νιόιεπθν 

ζ' έλα θισλάξη κπγδαιηάο 

πνπ ν νπξαλόο ζα ην θνπλάεη. 

 

Να θύγσ αθήλνληαο πίζσ κνπ 

έλα ιηβάδη κ' απίζαλα ρξώκαηα, 

έηζη πνπ λα κπνξείηε λάρεηε όινη ζαο 

έλα κπνπθέην θαινζύλεο ζην ηξαπέδη ζαο 

έηζη πνπ λάρεη θη ν Υξηζηόο δπν ινπινύδηα ζηα ρέξηα ηνπ 

ηελ Κπξηαθή πνπ ζα ηνλ βγάιεη ε κεηέξα ηνπ 

λα ηνλ θσηνγξαθίζεη κε ηνπο ςαξάδεο. 

 

ΥΟΛΗΟ: 

     Ο πνηεηήο νξακαηίδεηαη   έλαλ  θόζκν θαινζύλεο, αλζξσπηάο, 

εηξήλεο,  όπνπ νη άλζξσπνη ζα απνιακβάλνπλ ηε δσή κε όια ηεο ηα 

αγαζά. ε απηό ηνλ θόζκν αλήθεη θαη ν Υξηζηόο κε  ηνπο ηαπεηλνύο 

καζεηέο ηνπ. 
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ΣΖΝ ΠΟΡΣΑ ΑΝΟΗΓΩ ΣΟ ΒΡΑΓΤ 

ηίτοη:    Σάζος Λεηβαδίηες 

Μοσζηθή:    Μίθες Θεοδωράθες 

 

 

 

Σελ πόξηα αλνίγσ ην βξάδπ, 

ηε ιάκπα θξαηώ ςειά, 

λα δνύλε ηεο γεο νη ζιηκκέλνη, 

λα ‟ξζνύλε, λα βξνπλ ζπληξνθηά. 

 

Να βξνύλε ζηξσκέλν ηξαπέδη, 

ζηακλί γηα λα πηεη ν θαεκόο 

θη αλάκεζά καο ζα ζηέθεη 

ν πόλνο, ηνπ θόζκνπ αδεξθόο. 

 

Να βξνύλε γσληά λ‟ αθνπκπήζνπλ, 

ζθακλί γηα λα θάηζεη ν ηπθιόο 

θη εθεί θαζώο ζα κηιάκε 

ζα ‟ξζεη ζπληξνθηά θη ν Υξηζηόο 

 

ΥΟΛΗΟ:   

Σν  πνίεκα πξνβάιιεη ηελ έκπξαθηε ζπλδξνκή ζηνλ πάζρνληα  

ζπλάλζξσπν Σν λόεκά ηνπ ηαπηίδεηαη κε ην λόεκα ηεο ρξηζηηαληθήο 

αλπζηεξόβνπιεο αγάπεο θαη πξνζθνξάο ζηνπο  ζηεξεκέλνπο θαη 

πνλεκέλνπο αλζξώπνπο .  
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ΜΔΛΗΑΝΘΖ  ΠΗΣΔΤΩ 

                                                      

Ἡ Ἀγάπε, κόλν, βαζηάδεη ὅια ηὰ θνξηία.  

Μπνξῶ λὰ βαζηάδσ ὅια ηὰ θνξηία.  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ηὸ κέγα θνξηίν!  

Ἡ Ἀγάπε ζεθώλεη ηὸ βάξνο η᾿ νὐξαλνῦ.  

Μπνξῶ λὰ ζεθώλσ ηὸ βάξνο η᾿ νὐξαλνῦ.  

Ἡ Ἀγάπε ὑπνκέλεη ηὰ καξηύξηα ηῆο ππξᾶο.  

Μπνξῶ λὰ ὑπνκέλσ ηὰ καξηύξηα ηῆο ππξᾶο.  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ὁ νὐξαλὸο θαὶ ἡ ππξά!  

Ἡ Ἀγάπε πηζηεύεη ζηὴ δσὴ θαὶ ζηὸ ζάλαην.  

ἡ Ἀγάπε πηζηεύεη ζηὸ ζαῦκα.  

Μπνξῶ λὰ πηζηεύσ ζηὴ δσὴ θαὶ ζηὸ ζάλαην.  

κπνξῶ λὰ πηζηεύσ ζηὸ ζαῦκα.  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ἡ δσὴ θαὶ ὁ ζάλαηνο!  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ηὸ ζαῦκα!  

Ἡ Ἀγάπε πξνζεύρεηαη θ᾿ ἐλεξγεῖ.  

ἡ Ἀγάπε ἀγξππλεῖ.  

Μπνξῶ λὰ πξνζεύρσκαη θαὶ λὰ ἐλεξγῶ.  

κπνξῶ λὰ ἀγξππλῶ.  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη πξνζεπρὴ θαὶ πξάμε!  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ἡ κπζηηθὴ ἀγξππλία!  

Ἡ Ἀγάπε θξαηάεη ὅια ηὰ ρακόγεια θαὶ ὅια ηὰ δάθξπα.  

Μπνξῶ λὰ ρακνγειῶ θαὶ λὰ θιαίσ ὅια ηὰ δάθξπα -  

γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ἡ ραξνύκελε ζιίςε!  
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Ἡ Ἀγάπε δίλεη ηὸλ ἄξην θαὶ ηὸλ νἶλν  

ἐγγύεζε γηὰ ηὴλ αἰσληόηεηα.  

Μπνξῶ λὰ κεηαιάβσ ηὸλ ἄξην θαὶ ηὸλ oίvo  

ἐγγύεζε γηὰ ηὴλ αἰσληόηεηα.  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ὁ Μπζηηθὸο Γεῖπλνο!  

Κ᾿ ἡ κεγάιε ὑπόζρεζε!  

Ἡ Ἀγάπε ἔπιαζε ηὸλ ἄλζξσπν.  

ἡ Ἀγάπε ἐδώξεζε ηὸ θῶο.  

Πηζηεύσ ζηὸλ ἄλζξσπν.  

πηζηεύσ ζηὴλ Ἀγάπε.  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ηὸ θῶο θαὶ ἡ δσξεά!  

Γηαηὶ ἡ Ἀγάπε εἶλαη ὁ Ἄλζξσπνο! 

 

 ΥΟΛΗΟ: 

  Ζ Μειηζζάλζε  κηιά  ζ‟ απηό ην  πνίεκα γηα ηελ αγάπε θαη γηα ηελ 

απεξηόξηζηε δύλακε ηεο,  θαζώο   ε αγάπε είλαη έλα ζαύκα , κέζσ ηνπ 

νπνίνπ κπνξνύκε λα θαηαθέξνπκε ηα πάληα θαη γη‟  απηό πξέπεη θάζε 

ζηηγκή ηεο δσήο καο  λα ζπλνδεύεηαη από απηήλ. 

 

 

 
 

 

 

Ο ΓΗΚΟ ΜΟΤ ΘΔΟ 

 

ηίτοη: Μαίρε Φαζοσιάθε 

Μοσζηθή: Παληειής Θαιαζζηλός 

 

Ο δηθόο κνπ Θεόο 

δε κπξίδεη ιηβάλη, 
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δελ θνξάεη ζηεθάλη 

θη έρεη καύξα καιιηά. 

 

ηέθεη θάξνο ιεπθόο 

ζην κηθξό κνπ ιηκάλη 

ινύδεη θσο ην θνξκί κνπ 

θαη κε παίξλεη αγθαιηά. 

 

Ο δηθόο κνπ Θεόο 

δελ ρσξάεη ζε εηθόλεο, 

δελ ρσξάεη ζε θαλόλεο, 

δελ θνξάεη ρξπζά. 

 

Δίλ‟ ην θέγγνο ηνπ κόλν 

πνπ δεζηαίλεη ρεηκώλεο 

ε δεζηή ηνπ αλάζα 

όηαλ έμσ θπζά. 

 

Ο δηθόο κνπ Θεόο 

έρεη θάξβνπλα κάηηα 

θαη δπν νιόιεπθα άηηα 

κε αγγέισλ θηεξά. 

 

Αλ ηε λύρηα θνηηάμεηο 

ηνπ νπξαλνύ ηα ζεκάδηα 

ζα καο δεηο λα πεηάκε 

κε ηα ρέξηα αλνηρηά. 

 

Ο δηθόο κνπ Θεόο 

αγαπάεη ην γέιην, 

αγαπάεη ην ρξώκα, 

αγαπάεη ηε βξνρή. 

 

Σόλε βξίζθσ ζηε ζάιαζζα, 

ζηεο βξνρήο ηε ζηαγόλα. 

Σόλε ςάρλσ ζε ζέλα 

πνπ έρεηο ρξόληα ραζεί... 

 

ΥΟΛΗΟ: 

    ην παξαπάλσ ηξαγνύδη ν εξκελεπηήο κηιά γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ζρέζε κε ην Θεό. Πεξηγξάθεη ηνλ ηδαληθό γηα εθείλνλ Θεό, 

δηαθνξνπνηεκέλν από ηα  απζηεξά εθθιεζηαζηηθά πξόηππα  θαη ηνλ 

αλαδεηά ζηα πξάγκαηα πνπ αγαπά, ζηε θύζε , ζηελ αγάπε , ζηε 
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δεζηαζηά , ζηε ραξά . Μαθξηά από ηα αζθπθηηθά πξέπεη θαη ηηο 

δενληνινγίεο, ηόζν Υξηζηηαληθόο! 

 

 
 

 

ΓΗΟΓΗΑ 

ηίτοη:   Πόισς Κσρηαθού 

Μοσζηθή:   ηαύρος ηόιας 

 

Σώξα ζα δεηο ηα ρξώκαηα λ‟ αιιάδνπλε 

θαη ηα βνπλά λα ζκίγνπλ έλα-έλα. 

Άγγεινη ζα ζλεηνί ζα ζ‟ αγθαιηάδνπλε 

ερζξνί ζα ζνπ κηινύλ αγαπεκέλα. 

 

Σώξα ζα πησ λεξό απ΄ην πνηήξη ζνπ 

δηθά ζνπ ζα'λαη πηα όζα δελ έρσ. 

Θα ζπξώμσ νπξαλό ζην παξαζύξη ζνπ 

θη ό,ηη δελ άληερα ζα ην αληέρσ. 

 

Σώξα ζα πηάζσ ζπίηη ζηνλ παξάδεηζν 

ηζάκπα νηθόπεδν ζε παξάιηα. 

Σνπ έξσηα ζα βάισ ην πνπθάκηζν 

θαη ζα ληθήζσ δίρσο παλνπιία. 

 

Σώξα ζα δεηο κεο ζηεο ςπρήο ηα ππόγεηα 

ηξαπέδη κε ςσκί θη αιάηη 

ηώξα πνπ δελ ππάξρνπλε δηόδηα 

πνπ πέθηεη ζαλ δεζηή βξνρή ε αγάπε. 
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 ΥΟΛΗΟ: : 

  ην ηξαγνύδη απηό απιά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ όπσο ε δηαβίσζε, ε ηξνθή, ε ζηέγε, νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, ν έξσηαο, ε ερζξόηεηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο βξίζθνπλ 

ιύζε κόλν αλ «πέθηεη ζαλ δεζηή βξνρή ε αγάπε». Σόηε ν άλζξσπνο 

ληώζεη πσο δεη ζηνλ παξάδεηζν θαη γίλεηαη  

έλα κε ηνπο αγγέινπο. 

 

 

 
 

 

 

ΔΗΡΖΝΖ 

ηίτοη: Γηάλλες Ρίηζος 

Μοσζηθή:  πύρος ακοΐιες 

 

 

Σ‟ όλεηξν ηνπ παηδηνύ – η‟ όλεηξν ηεο κάλαο 

είλαη ε Δηξήλε   

 

Σα ιόγηα ηεο αγάπεο θάη‟ από ηα δέληξα 

είλαη ε εηξήλε, 

 

Ο παηέξαο πνπ γπξλάεη η‟ απόβξαδν 

κ‟ έλα θαξδύ ρακόγειν ζηα κάηηα 

είλαη ε εηξήλε ε εηξήλε. 

 

Δηξήλε είλαη έλα πνηήξη,  

  δεζηό  γαια 

θη έλα βηβιίν κπξνζηά ζην παηδί,  

ζην παηδί πνπ μππλάεη. 
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ΤΜΝΟ ΣΖ ΑΓΑΠΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ  

ΠΑΤΛΟΤ 

 Μοσζηθή : Μητάιες Αλδρολίθοσ 

 ηίτοη: Νίθος Αϊβαιής 

Μεηάθραζε ηοσ Ύκλοσ: Διέλε Υωρεάλζε 

 

ιεο ηηο γιώζζεο ησλ αλζξώπσλ θη αλ κηιώ 

θαη ησλ αγγέισλ, 

κα αλ δελ έρσ αγάπε, 

είκαη έλα ράιθηλν δνρείν πνπ ζνξπβεί 

ή έλα θύκβαιν πνπ αιαιάδεη. 

Κη αλ έρσ ράξηζκα λα πξνθεηεύσ 

θαη όια ηα κπζηήξηα λα γλσξίδσ 

θη όιε ηε γλώζε λα θαηέρσ, 

λα έρσ κέζα κνπ όιε ηελ πίζηε, 

πνπ θαη βνπλά αθόκα λα κεηαθηλώ, 

κα αγάπε αλ δελ έρσ, είκαη έλα ηίπνηα! 

Καη αλ κνηξάζσ ζηνπο θησρνύο 

όια κνπ ηα ππάξρνληα, 

θαη ζηε θσηηά θη αλ πέζσ αθόκα λα θαώ, 

ρσξίο λα έρσ αγάπε, 

θαλέλα όθεινο δελ έρσ. 

Ζ αγάπε είλαη καθξόζπκε, γιπθηά, 

ε αγάπε δελ θζνλεί θαη δελ πεξεθαλεύεηαη, 

δελ παξαθέξεηαη θαη ηίπνηα άζρεκν δελ θάλεη, 

ηίπνηα γηα ηνλ εαπηό ηεο δελ δεηάεη, 

δελ εμνξγίδεηαη 

θαη ην θαθό πνηέ δελ βάλεη ν λνπο ηεο, 

δελ ραίξεηαη όηαλ γίλεηαη αδηθία, 
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κα ραίξεηαη καδί κε θείλνπο 

πνπ εθαξκόδνπλ ηελ αιήζεηα. 

Πάληα ε αγάπε ζπλαηλεί, 

πάληα πηζηεύεη, 

πάληα ειπίδεη, 

πάληα ππνκέλεη. 

Ζ αγάπε νπδέπνηε μεπέθηεη, 

αθόκα θη αλ θαηαξγεζνύλ νη πξνθεηείεο, 

αθόκα θη αλ νη άλζξσπνη πάςνπλε λα κηινύλ, 

αθόκα θη αλ θαηαξγεζεί ε γλώζε! 

…......................................................................... 

, ηη καο απνκέλεη ηώξα 

είλαη ε πίζηε, ε ειπίδα, ε αγάπε. 

Μα πην κεγάιε από όιεο είλαη ε αγάπε! 

 

 

 


