
ΥΜΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2019 

«ΓΗ  ΑΓΑΘΗ» 
 

Βγήκε να σπείρει  
μέσ’ στο λιοπύρι  

Άγιο Σπόρο σ’ ολόκληρη τη γη,  
κι ας έχει δρόμο  
δε νιώθει τρόμο,  

ώσπου να βρει ΓΗ ΑΓΑΘΗ! 
 

Πέφτει στην πέτρα,  
χώμα δυο μέτρα,  

τα πετεινά δεν αφήνουν ούτε σπυρί  
δροσιά και Χάρη  
θέλει να πάρει  

ο σπόρος για να μη χαθεί. 
 

Χωράφι έχεις  
να το προσέχεις  

αυτήν που σου ‘δωσε ο Θεός ψυχή.  
Καθάρισέ την,  

καλλιέργησέ την,  
ανάδειξέ την ΓΗ ΑΓΑΘΗ! 

 
Κι όταν γυρίσει,  
για να θερίσει  

καρπό που θα ‘χει βγει από τη σπορά,  
την καλοσύνη  

να βρει κι ειρήνη,  
αγάπη πρώτα, πραότητα, χαρά,  

εγκράτεια, πίστη  
στο μόνο Κτίστη  

και ό,τι άλλο ο νους χωρά. 
 
 



ΥΜΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2017 

«ΠΥΛΗ ΟΥΡΑΝΟΥ» 
 

Όπου κι αν χτύπησα την πόρτα δεν ανοίξαν, 
του Ουρανού μονάχα βρήκα ανοιχτή 

για να γλιτώσω απ’ την παγωνιά του κόσμου, 
να ζεσταθώ απ’ του Θεού τη θαλπωρή, 
να δω το Φως απ’ την αιώνια Ζωή. 

 
Τα κάλλη τα αθέατα του Ουρανού θα δούμε 

και του Αγίου Πνεύματος το μύρο θα αισθανθούμε 
και του Αγίου Πνεύματος το μύρο θα αισθανθούμε 

στα θεία τα Μυστήρια με τον Χριστό αν ζούμε. 
 

Αναγεννήθηκα από της κολυμβήθρας 
του θείου Βαπτίσματος το άγιο νερό 

και με του Χρίσματος που δέχθηκα τη Χάρη 
του Παρακλήτου τα χαρίσματα φορώ 
και είναι χρέος μου να τα καλλιεργώ. 

 
Απ’ της ψυχής μου τον χιτώνα τις κηλίδες 

της Μετανοίας το μυστήριο αφαιρεί 
και στων τραυμάτων μου τα πλήθη την υγεία 

ο Σαμαρείτης με το Ευχέλαιο χορηγεί, 
κρασί και λαδί επουλώνουν την πληγή. 

 
Μένουν μπροστά μας ανοιχτά δυο μονοπάτια, 

τίμιος Γάμος ή ζωή μοναχική, 
κι ό,τι ο άνθρωπος ελεύθερα διαλέξει 

η Ιερωσύνη και τα δύο ευλογεί, 
Χάρη Θεού φωτίζει κάθε επιλογή. 

 
Μα ο Θεός το μεγαλύτερό Του Δώρο, 

Σώμα και Αίμα Του σε Δείπνο μας κερνά 
κι από Παράθυρο στην Όγδοη Ημέρα 
προς τα Αιώνια ο άνθρωπος κοιτά, 

Ευχαριστία αναφέροντας Ψηλά. 



 ΥΜΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2015 

«ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ» 
 

Μάνα μου, σε ψηλό βουνό  
Θ’ ανέβω λίγο να χαρώ  

μ’  όλα τα παιδιά  
κοντά στην Παναγιά. 

 
Μου έχουν πει τόσα πολλά  

ότι περνάνε τέλεια!  
παίζουνε πολύ  

εκεί στην εξοχή. 
 

Είμαστε ενωμένοι,  
φίλοι κι αγαπημένοι!  

Τραβάμε για τα ύψη τ’ Ουρανού!  
Όλοι μας λαχταρούμε  
και θα αγωνιστούμε  

να ζήσουμε σαν «Τέκνα του Θεού»! 
 

Άγιοι Μάμας, Κήρυκος,  
Μαρίνα και Θεόδωρος,  

Άγια Νήπια,  
όλοι τους παιδιά!  

 
Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα  
και της Εφέσου οι επτά  

μας δείχνουνε μαζί  
Αιώνια Ζωή! 



 ΥΜΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2014 

«ΚΛΗΤΟΙ ΑΓΙΟΙ» 
 

Χριστέ Παντοκράτορα εμάς τα παιδιά σου 

δέξου μας πάλι στην αγκαλιά σου. 

Κι αυτό το καλοκαίρι όλοι εδώ, 

με το Χριστό μας πάντα για οδηγό.  
   

Ρεφρέν: 

Με κάλεσες να γίνω Άγιος, 

όμως λυπάμαι που το ξεχνώ, 

γύρισα, να'μαι! Δέξου μεεεε. 

  

Κανένα μην αφήσεις να μας πειράξει, 

Ιησού μου Εσύ ξανά να βάζεις τάξη. 

Άγιος θα γίνω εγώ για Σένα, 

θ' αντέξω το σταυρό μου θα 'ρθω σε Σένα. 

  

Πήραμε παράδειγμα απ’ τους Αγίους. 

Θα μιμηθούμε τους δικούς τους βίους. 

Το δρόμο δείξε μας! Βοήθησέ μας! 

Παράδεισο να βρούμε αξίωσέ μας! 



ΥΜΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2013 

«ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝΕΔΥΣΑΣΘΕ» 

Είναι πρωί, ώρα οχτώ, 

γλυκό το ξύπνημα από τον αρχηγό 

πάμε νωρίς γυμναστική, 

εμπρός να σφίξουν οι κοιλιακοί 

-γιατί μπορεί να χρειαστεί! 

 

Ρεφραίν: 

Και όταν όλα πάνε στραβά, 

φώναξέ Του! Δεν είν’ αργά! 

Από τη γη στον Ουρανό 

μια προσευχή για το Θεό! 

Μέσα στο χάος την άκρη θα βρω 

και το φως του Χριστού να ενδυθώ. 

 

Ό,τι θέλω είναι εδώ, 

η ζωή που ποθώ, 

μια ζωή με Χριστό, 

Βασιλιά κι οδηγό! 

 

•Μπάνιο, φαΐ, ζωγραφική, 

γήπεδο, αγώνες, παιχνίδι πολύ, 

μέσα στο δάσος και στο βουνό 

εμπρός να βρούμε το θησαυρό 

-για της ομάδας το καλό! 

 

•Σπίτι ξανά και στη μαμά, 

μα και στους φίλους θα λέω πολλά, 

πόσα εδώ, έζησα εγώ 

κι ότι πάλι του χρόνου θα ρθω! 

-Τόσο πολύ θα χαρώ! 



 ΥΜΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2012 

«ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ» 
  

Στην Κατασκήνωση ξαναβρεθήκαμε, 

παρέα όμορφη κι αγαπημένη. 

Με τον Χριστό συναντηθήκαμε 

στην Παναγιά μας τη Φανερωμένη. 
   

Βρήκα μορφές αξιοζήλευτες, 

λύχνοι στο δρόμο μου τα πρόσωπά τους, 

που στον Χριστό το δρόμο άνοιξαν 

και μας φωτίζει το παράδειγμά τους! 

  Και τι ζητάω – τι ζητάω; 

Μια ευκαιρία στον Παράδεισο να πάω! 
  

Απ’ του Αβραάμ την πίστη λίγη να ‘χαμε 

Του Σολομώντα λίγη απ’ τη σοφία, 

του Ιωνά την αυταπάρνηση, 

Δαβίδ μετάνοια και σωτηρία! 

Μες στον Παράδεισο αχ! Να ζούσαμε! 

Στου Μωυσή να βάδιζα τα χνάρια! 

Κι υπομονή να ‘χαμε Ιώβειο, 

σαν του Ιωσήφ ζωή αγνή, καθάρια! 

 Και τι ζητάω – τι ζητάω; 

Μια ευκαιρία στον Παράδεισο να πάω! 



Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
Έφυγα απ’ του Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, 

μ’ αρχηγό το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. 

Στο Σινά να ανεβώ ω! πολύ το επιθυμώ, 

στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. 

Η ανάβασης σκληρή, Θεέ μου δώσ’ μου υπομονή, 

καρτερία, αντοχή, να αποκτήσω την ευχή 

Πρώτα η υπακοή, η Γραφή και το κελι, 

η αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. 

Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό, 

να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. 

Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά 

κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοερά. 

Και στα λόγια της ευχής να ‘ναι όλη η προσοχή, 

γιατί όταν φανταστείς κίνδυνος να πλανηθείς. 

Τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή 

και γι’ αυτό μην πτοηθείς όταν σου επιτεθεί. 

Απ’ το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, 

Ω! τι μέλι είν' αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. 

Η ευχή πώς ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, 

δεν μπορώ να εκφραστώ είναι Θείο μυστικό. 

Όταν ίδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, 

φρούρησέ τηνε καλά με επίγνωση πολύ. 

Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοητέ, 

έλα δώσ’ μου μια ευχή ν’ αποκτήσω την ευχή. 

Η Μητέρα του Χριστού, Ηγουμένη μυστική, 

ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. 

Στο Σινά να ανεβώ ώ! πολύ το επιθυμώ, 

στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. 

 



Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ 

• Στα παιχνίδια λέμε ναι,  
και στις τρέλες λέμε ναι 
Στα τραγούδια λέμε ναι,  
στα μπουγέλα λέμε ναι 
Στα στελέχη λέμε ναι,  
στους εντάξει λέμε ναι 
 
Όχι στους φωνακλάδες,  
όχι και στους ξενέρωτους 
Όχι  λέμε στα νεύρα,  
όχι στους νευρικούς 
 
Στους δικούς μας λέμε ναι,  
και στους ξύπνιους λέμε ναι 
Στους μουσάτους λέμε ναι,  
στους φευγάτους λέμε ναι 
Στα παρεάκια λέμε ναι,  
στα πατατάκια λέμε ναι 
 
Όχι λέμε στους τσακωμούς,  
όχι στις αμαρτίες τους 
Όχι λέμε στους τσακωμούς,  
όχι στους πειρασμούς. 
 
Στη τρέλα, ναι, στα πάρτι, ναι 
Στη δράση, ναι, στη βράση, ναι 
Στη σάμπα, ναι, στο τσάμπα, ναι 
Στη ρέγγε, ναι, στη ντίσκο, ναι 
Στο κιόσκι, ναι, στη μπάλα  , ναι 
Στα πρωταθλήματα, ναι 
 
Στο αρχηγείο λέμε ναι,  
στο επιτελείο λέμε ναι 
Στους παπάδες λέμε ναι,  
στους μαλλιάδες λέμε ναι 
Στα μαγκάκια λέμε ναι,  
στα αλάνια λέμε ναι 
 
 

• Όχι λέμε στο υφάκι,  
όχι και στην εξάρτηση 
Όχι στα GameBoy,  
όχι στα κινητά. 
 
Στα ωραία λέμε ναι,  
και στα κόλπα λέμε ναι 
Στα μυστήρια λέμε ναι,  
και στις φάσεις λέμε ναι 
Στα σουβλάκια λέμε ναι,  
στα παπουτσάκια λέμε ναι 
 
Όχι στην φασαρία,  
όχι λέμε και στις φωνές 
Όχι στην αταξία,  
όχι στη σκανταλιά 
 
Στην άπλα, ναι, στην ξάπλα, ναι 
Στις βάρκες, ναι, στις τσάρκες, ναι 
Στους φίλους, ναι, στις πλάκες, ναι 
Στους σκύλους, ναι, στις γάτες, ναι 
Στους Mήτσους, ναι, στους 
Kιτσους,  
ναι 
Στην παιδικότητα, ναι 
 
Στα βιβλία λέμε ναι,  
και στα κόμικς λέμε ναι 
Στις μπανάνες λέμε ναι,  
στο καρπούζι λέμε ναι 
Στα μπανάκια λέμε ναι,  
στα τζιτζίκια λέμε ναι 
 
Όχι στον πολύ ύπνο,  
όχι στα ξεφωνήσματα, 

         Όχι λέμε στις φάρσες, 

          Όχι και στις βρισιές. 

 



ΚΥΡΑ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 
  

 Κυρά Φανερωμένη μου, του Λευκαδίτη σκέπη, 
 χαρά στον που σε προσκυνά, χαρά στον που σε βλέπει.  

Σεμνή Παρθένο να κρατάς στ’ απέριττο Θρονί σου 
 τον Γιόκα σου τον ακριβό και τον Μονογενή σου.  

  
Κι από τα πεύκα γύρωθε κι από τον κάμπο κάτω  

κι απ’ του Ιονίου την πνοή που γέμει αφρό δροσάτο.  
Κι από τα θάμνα, τα στρουθιά και τα άγρια λουλούδια 
 μύρα, ψαλμούς, λιβανωτό σου στέλνουν τα αγγελούδια. 

  
 Κάμε, Κυρά μου, του φτωχού τον μόχθο ευλογία, 
 του ανήμπορου τον πυρετό καν’ τον δροσιά αγία. 

 Της μάνας τον παραδαρμό που `χει παιδί στα ξένα 
 κάν’ τον τραγούδι και χορό με κορυφαία εσένα. 

  
 Βλόγα, Κυρά μου, του φτωχού το λάδι και το αμπέλι  

ως σ’ ευλογούν ακοίμητοι οι δυό σου οι Αγγέλοι. 
 Κι ως στέκονται ο ένας ζερβά κι ο άλλος στα δεξιά σου, 

 στέλνε μας θεία μηνύματα και σώζε τα παιδιά σου. 
  

 Φανέρωνέ μας, Δέσποινα, την κρύφια τη βουλή σου, 
διώξ’ το κακό κι αγκάλιασε το όμορφο το νησί σου. 
 Ως αγκαλιάζει με στοργή τα τέκνα της η μάνα, 

ως αγκαλιάζει την ψυχή του δειλινού η καμπάνα. 
  

 Κι αξίωσέ μας αν ποτέ στα ξένα κοιμηθούμε 
 στο χώμα της δικής σου γης ανάπαυση να βρούμε. 
Κυρά Φανερωμένη μου, της πίστης μου λαμπάδα, 

 Κυρά μου και Βασίλισσα, βοήθα την Λευκάδα.  
 



 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΦΩΛΙΑ 

  
Νιώθω γι' άλλη μια φορά 

τόση απέραντη χαρά 
κι η καρδιά μου ευτυχισμένη 

δε χορταίνει να το λέει. 
 

Κατασκήνωση φωλιά 
για του Θεού τη φαμελιά 
Θεέ μου, να ‘μαστε μαζί 

στον ουρανό όπως και στη γη. 
 

Κι αν τα λόγια δεν το εκφράζουν 
οι καρδιές μας το φωνάζουν 

είναι τέλεια η ζωή 
όταν είμαστε μαζί. 

 
Τόσα χρόνια στο Χριστό 
χαρά γεμάτα και παλμό  

το αιώνιο αγγίζω 

και τη νιότη μου ασφαλίζω. 

 



Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 

  

Πρωί σα σηκωθούμε, ούτε να τεντωθούμε 

αρχίζουν τη φωνή, για τη γυμναστική 

πλατεία κατεβείτε στο σώμα ν’ ασκηθείτε 

όμως εμείς ποθούμε λίγο να κοιμηθούμε 

και ξύπνημα γλυκό από τον αρχηγό. 

  

Όλοι για προσευχή μετά εις τη σημαία 

μα στην τραπεζαρία περνάμε πιο ωραία 

το σκότωμα θηρίου επίσκεψη αρχηγείου 

όμως εμείς ποθούμε στο μπάνιο να βρεθούμε 

στην παιδική χαρά το βράδυ σινεμά. 

  

Και πάλι στη γραμμή να πάμε για φαΐ 

μεσημβρινή ησυχία αρχίζει η φασαρία 

μαρτύριο ο ύπνος και μένεις πάντα ξύπνιος 

όμως εμείς ποθούμε στα γήπεδα να μπούμε 

σε μάχες δυνατές για τους πρωταθλητές. 

  

Αρχίζουν οι αγώνες να κράταγαν αιώνες 

μα όλα τελειώνουν και οι καρδιές φιλιώνουν 

πορεία για το δείπνο παιχνίδια πριν τον ύπνο 

όμως εμείς ποθούμε πολύ να συζητούμε, 

να παίζουμε στο δάσος και να μας ψάχνει ο Τάσος. 

  

Είναι η ζωή ωραία στην κατασκήνωσή μας 

αγάπη και φιλία μας δένουν στη ζωή μας 

πριν αποχωριστούμε όλους ευχαριστούμε 

του χρόνου να βρεθούμε παρέα με τους άλλους 

να ζήσουμε και πάλι σκηνές απείρου κάλλους. (δις) 

 



Η ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ 
  

Μια μέρα σ’ ένα πλοίο  
ήταν ο Χριστός 

και δώδεκα ψαράδες φοβισμένοι! 
Το κύμα ήταν μεγάλο  

το καράβι μικρό, 
καμιά ελπίδα δεν τους μένει! 

  
Τον είδαν να σηκώνεται  

στο κύμα να μιλά 
κι η θάλασσα ευθύς να γαληνεύει! 
Ήτανε ψαράδες, είχαν δει πολλά, 

μα τούτο δεν το είδανε ξανά! 
  

Ποιος; Πες μας Ποιος είσαι, ποιος; 
Εσύ που τους ανέμους διατάζεις! 

Εσύ που τη βροχή σταματάς, 
και τη φουρτούνα κοπάζεις;  

  
Και σήμερα φουρτούνα  

και σήμερα βροχή, 
με πόλεμο ψευτιά και αδικία! 

Το μίσος του ανθρώπου  
απλώνεται στη γη,  

μ’ ατάραχοι μένουν οι Πιστοί! 
  

Υψώνουνε τα χέρια τους  
ψηλά στον ουρανό, 

εσύ είσαι η μόνη ελπίδα  
που τους μένει! 

γύρω τους απλώνεται γαλήνη θεϊκή  
κι οι άνθρωποι ρωτούν εκστατικοί: 

  
 Ποιος; Πες μας Ποιος είσαι, ποιος; ... 

 



ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ 
  

Είμαστε απ’ το σώμα σου τα μέλη σου 
η πνοή απ’ την αναπνοή σου 

οι κληματαριές απ’ το αμπέλι σου 
η εικόνα η δική σου. 

  
Κι όσοι απ’ τους ανθρώπους δε σε πίστεψαν 
κι όσοι απ’ τους ανθρώπους σε προδώσαν, 
είναι σαν τους σπόρους που δε φύτρωσαν, 

και σ’ άγονη γη νεκρώσαν. 
  

Είσαι η αγάπη που τον κόσμο αγκαλιάζει 
κι αυτά που δεν ξέρουμε 
κι αυτά που δεν είδαμε 

κι αυτά που πρόκειται να δούμε. 
Σ’ έχω μάθει απ’ των ανθρώπων τις 

βρισιές 
κι από τις βλαστήμιες των εχθρών σου. 

Ένοχος σε όλες σου τις εποχές 
κατάδικος του κόσμου. 

  
Κι όταν σε σταυρώνανε στο Γολγοθά, 

μπρος στα εκούσιά σου Πάθη, 
ράγισαν οι πέτρες και τα σύννεφα 

κι ανοίχτηκαν οι τάφοι. 

 



ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ 

Ήταν μια φορά κι ένα καιρό 

μες στην Εκκλησιά την τρισυπόστατη 

ήταν το χρυσό και τ' αργυρό 

τ' ακτινοδεμένο δισκοπότηρο -  

ήταν μια φορά κι ένα καιρό. (δις) 

  

Κι όταν λειτουργούσε ο παπάς 

τη στιγμή που μόνος επροσκόμιζε 

κάποιος του το πήρε - πού το πας 

τ’ ακτινοδεμένο δισκοπότηρο; 

στράφηκε και ρώτησε ο παπάς 

μια φορά κι έναν καιρό. 

Πού το πας μ' ολάνοιχτα φτερά 

μόνο ο βασιλιάς μας εκοινώνησε 

κοίταξε τι πλήθος καρτερά, 

τ'  ακτινοδεμένο δισκοπότηρο. 

Πού το πάς μ' ολάνοιχτα φτερά; (δις) 

  

Έτσι με τη Θεία Κοινωνιά 

θα το κρύψω μέσα στον Παράδεισο 

και στην πιο κρινόσπαρτη γωνιά 

τ'  ακτινοδεμένο δισκοπότηρο. 

Έτσι με τη Θεία Κοινωνιά. (δις) 

Θα μεταλαβαίνουν οι ψυχές 

των μαρτύρων πού 'χυσαν το αίμα τους 

και θα ακούει ανήκουστες ευχές 

τ’ ακτινοδεμένο δισκοπότηρο, 

από των μαρτύρων τις ψυχές. (δις)- 

Ώσπου να' ρθει η ώρα κι η στιγμή 

που θε ν' ακουστούν φωνές ανήκουστες 

να το ξαναφέρω με τιμή 

τ'  ακτινοδεμένο δισκοπότηρο 

ώσπου νά' ρθει η ώρα κι η στιγμή, 

θα’ ρθει η ώρα κι η στιγμή! 

 



ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ 
  

Δώδεκα ευζωνάκια 
τ' αποφασίσανε 

στον Πόντο για να πάνε, 
Παναγιά μου, 

να πολεμήσουνε. 
  

Στον δρόμο που πηγαίναν 
στη Μαύρη Θάλασσα 

βαριά φουρτούνα πιάνει, 
Παναγιά μου, 

σκίζονται τα πανιά. 
  

Δεν κλαίω το καράβι, 
δεν κλαίω τα πανιά 

κλαίω τον καπετάνιο, 
Παναγιά μου, 

τα δώδεκα παιδιά. 
  

Βοήθα, Παναγιά μου, 
για να γλιτώσουνε 

κι όλα σου τα καντήλια, 
Παναγιά μου, 

θα στ' ασημώσουμε. 
  

Βοήθα Άγιε - Νικόλα 
και συ Πατρό - Κοσμά 
να πάρουμε την πόλη 

Παναγιά μου, 

και την Αγια - Σοφιά. 

 



 
 

ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 
  

Στο Γαλατά ψιλή βροχή  
και στα Ταταύλα μπόρα, 
Βασίλισσα των κοριτσιών 
είναι η μαυροφόρα. (2) 

  
Έχε γεια Παναγιά  

τα μιλήσαμε 
όνειρο ήτανε  

τα συμφωνήσαμε. (2) 
  

Στην Έφεσο, στην Πέργαμο 
θα βγω να σεργιανίσω 

και στης Αττάλειας τα νερά 
και πάλι θα αρμενίσω. (2) 

  
Έχε γεια Παναγιά... 

  
Γεντικουλέ και Θεραπειά 

Ταταύλα και Νιχώρι 
αυτά τα τέσσερα χωριά  

μορφαίνουνε την Πόλη. (2) 
  

Έχε γεια Παναγιά... 

 



ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ 
  

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας  
για κάποιο ρόδινο γιαλό 

άσπρα καράβια τα όνειρά μας. 
  

Θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο 
μυριστικό και ευωδιαστό 

θα κόβουν δρόμο κι έναν δρόμο. 
  

Κι από ψηλά θα μας φωτίζει 
το φεγγαράκι το χλωμό 

κι από ψηλά θα μας φωτίζει.  
  

Και θ' αρμενίζουν ω! χαρά μας 
ίσα στο ρόδινο γιαλό 

άσπρα καράβια τα όνειρά μας. 
  

Άσπρα καράβια... 
  

Και θ' αρμενίζουν... 



ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 

  

Με παλμό και φλόγα ξεκινάμε 

να σκορπίσουμε το φως παντού. 

Μέχρι του κόσμου την άκρη θα πάμε 

για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού. 

  

Θέλουμε να λάμψει η αλήθεια 

σ' όλες τις ανήσυχες καρδιές 

που με λαχτάρα φωνάζουν βοήθεια 

να λυτρωθούν να γίνουν καθαρές. 

  

Αδέλφια κίτρινα, λευκά και μαύρα 

τα χέρια δώστ' ενώστε τα σφιχτά 

κι η αγάπη που γίνεται λάβα 

θα μας ενώσει στο Χριστό κοντά. 

  

Συνεργοί των Ιεραποστόλων 

θέλουμε να γίνουμε εμείς 

και τα βήματα των Αποστόλων 

ν'  ακολουθήσουμ’ ως τα πέρατα της γης. 



ΣΤΟ ΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ 
 

Στο 'πα και στο ξαναλέω,  
στο γιαλό μην κατεβείς (δις) 
κι ο γιαλός κάνει φουρτούνα  
και σε πάρει και διαβείς. (δις) 

  
Κι αν με πάρει πού με πάει,  

πέρα στα βαθιά νερά (δις) 
κάνω το κορμί μου βάρκα  
και τα χέρια μου κουπιά 
το μαντήλι μου πανάκι,  

μπαίνω, βγαίνω στην στεριά. 
  

Στο 'πα και στο ξαναλέω,  
μη μου γράφεις γράμματα (δις) 

γιατί γράμματα δεν ξέρω  

και με πιάνουν κλάματα. (δις) 
 



 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ 

  
Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά 

που λένε τα γραμμένα 
το ‘να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε 

δε γύρισε κανένα 
  

Για το μαρμαρωμένο βασιλιά 
ούτε φωνή, ούτε λαλιά 

τον τραγουδάει όμως στα παιδιά 
σαν παραμύθι η γιαγιά. 

  
Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά 

που λένε τα γραμμένα 
το ‘να σκοτώθηκε,  
τ’ άλλο λαβώθηκε 
δε γύρισε κανένα. 

  
Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά 

δυο πετροχελιδόνια 
μα εκεί εμείνανε  
κι όνειρο γίνανε 

και δακρυσμένα χρόνια 
  

Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ... 
  

Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά 
δυο πετροχελιδόνια .... 

 



ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΕ 
 
  

Άκου Κύριε μια φωνή Αλλελούϊα 
 

που Σου στέλνει προσευχή Αλλελούϊα 
 

Είσαι Συ παρηγοριά,  Αλλελούϊα 
 

στην ανθρώπινη καρδιά Αλλελούϊα 
 

Στις ανάγκες της ζωής Αλλελούϊα 
 

είσαι Συ οδηγητής  Αλλελούϊα 
 

Να πεθάνεις δέχτηκες Αλλελούϊα 
 

γιατί εμένα σκέφτηκες Αλλελούϊα 
 

Κι έτσι είμαι ευτυχής Αλλελούϊα 
 

ο πιο πλούσιος της γης Αλλελούϊα 
 

Ιησού Χριστέ γι αυτό  Αλλελούϊα 
 

πάντα θα σ’ ευχαριστώ! Αλλελούϊα 
 



ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 
  
 

Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο (δις) 
   

γιατί με μάρανες τον πικραμένο (δις) 
  

Πηγαίνω κι έρχομαι μα δε σε βρίσκω (δις) 
 

βρίσκω την πόρτα σου αμπαρωμένη 
 

τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε. 
  

Ρωτώ το πάπλωμα πού είν' η κυρά σου (δις) 
 

κυρά μ’ δεν είν' εδώ πάει στη βρύση 
 

πάει για να πιεί νερό και να γεμίσει. 
 



ΤΖΙΒΑΕΡΙ 
                

Αχ, η ξενιτιά το χαίρεται  
-Τζιβαέρι μου- 

το  μοσχολούλουδό μου. 
σιγανά, σιγανά, 

σιγανά και ταπεινά. 
  

Αχ, εγώ ήμουνα που τό ‘στειλα  
-Τζιβαέρι μου- 

με θέλημα δικό μου. 
σιγανά, σιγανά, 

σιγανά πατώ στη γη. 
  

Αχ, π’ ανάθεμά σε ξενιτιά  
-Τζιβαέρι μου- 

εσέ και το καλό σου. 
σιγανά, σιγανά, 

σιγανά και ταπεινά. 
  

Αχ, που πήρες το παιδάκι μου  
-Τζιβαέρι μου-  

και το ‘κανες δικό σου. 
σιγανά, σιγανά, 

σιγανά πατώ στη γη. 
 



ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΤΟ ΚΡΥΦΟ 

  

Στο περιγιάλι το κρυφό  

κι άσπρο σαν περιστέρι,  

διψάσαμε το μεσημέρι  

μα το νερό γλυφό. 

  

Πάνω στην άμμο την ξανθή 

γράψαμε τ' όνομα της, 

ωραία που φύσηξεν ο μπάτης  

και σβήστηκε η γραφή. 

  

Με τι καρδιά, με τι πνοή  

τι πόθους και τι πάθος, 

πήραμε τη ζωή μας λάθος  

κι αλλάξαμε ζωή. 
 



ΞΕΚΙΝΑ ΜΙΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ 
  

Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' το γιαλό,  
ξεκινά μια ψαροπούλα  

απ' την Ύδρα τη μικρούλα 
και πηγαίνει για σφουγγάρια  

όλο γιαλό.  (δις) 
  

Έχει μέσα παλικάρια απ' το γιαλό,  
έχει μέσα παλικάρια,  

που βουτάνε για σφουγγάρια 
γιούσες και μαργαριτάρια  

όλο γιαλό.  (δις) 
  

Έχει μέσα Καλυμνιώτες απ' το γιαλό, 
έχει μέσα Καλυμνιώτες, Αιγινίτες, 

Κουλουριώτες 
που ‘ναι όλοι παλικάρια  

όλο γιαλό.  (δις) 
  

Γεια, χαρά σας παλικάρια,  
και στο καλό, 

Για χαρά σας παλικάρια,  

να μας φέρετε σφουγγάρια. 
 



 
 
 
 

ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΤΟΠΟ 
  

Από ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό,  (2) 
ήρθ’ ένα κορίτσι, Παναγιά μου, δώδεκα 

χρονών.  (2) 
  

Είχε μαύρα μάθια και σγουρά μαλλιά, (2) 
είχε και στο μάγουλό της, φως μου, μιαν 

ελιά.  (2) 
  

- Δε μου τη χαρίζεις, δε μου την πουλείς,  
(2) 

την ελίτσα πού ‘χεις, φως μου, και με 
τυραννείς;  (2) 

  
- Δε σου τη χαρίζω, δε σου την πουλώ,  (2)  
 μόν’ τη θέλω την ελίτσα για να σε τυραννώ.  

(2) 
 
 
  
 
 
 
 

 



 ΚΑΝΟΝΑΣ 

 

Πάνω απ’ τα κύματα  γλάροι πετούνε 

και τα γοργά κουπιά όλο χτυπούν.  

Μέσα στη θάλασσα βαθιά βουτούνε 

  το γλαροπέταγμα ακολουθούν.  



ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΒΑΡΚΑ ΜΠΗΚΑ 
 

Σε μωρέ σε, σε καινούρια βάρκα μπήκα (2). 
Σε καινούρια βάρκα μπήκα  
και στο Μιχαλίτσι εβγήκα.  

 
 Βρί μωρέ βρί, βρίσκω ναύτες παλληκάρια 

(2). 
Βρίσκω ναύτες παλληκάρια και ψαρεύανε για 

ψάρια. 
 

 - Έ μωρέ ε, έχετε, ψαράδες, ψάρια (2).  
- Έχετε, ψαράδες, ψάρια  

για να φαν τα παλληκάρια; 
 

 -Έ μωρέ ε, έχουμε παστά και χλώρια (2).  
-Έχουμε παστά και χλώρια  
και πεντέξι οκάδες χώρια. 

 
 -Πά μωρέ πα, πάρε βούρλα βούρλισέ τα (2). 

-Πάρε βούρλα βούρλισέ τα  
και παλάντζα ζύγισε τα. 

 



ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ 
Σαράντα με- 

μπιριμπαμ,μπιρι μπουμ και σμπαμ και 
σμπουμ κι αμαν,αμαν,αμαν και γούι, γούι, 

γούι       σαράντα μέρες περπατώ.  
Σαράντα μέρες περπατώ για να ‘βρω λίγο 

φαγητό. 
Κι απάνω οτις- 

Μπιριμπαμ, μπιριμπουμ και σμπαμ και 
σμπουμ κι αμαν,αμαν,αμαν και γούι, γούι, 

γούι 
κι απάνω στις σαρανταδυό. 

Κι απάνω στις σαρανταδυό ένα μυρμήγκι 
συναντώ. 

- Γεια σου, μυρμή- 
μπιριμπαμ,μπιριμπουμ και σμπαμ και 

σμπουμ κι αμάν,αμάν,αμάν και γούι, γούι, 
γούι 

γεια σου, μυρμήγκι μου καλό. 
Γεια σου, μυρμήγκι μου καλό,  

δώσε μου λίγο φαγητό. 
-Γιατί ‘σαι εσύ- 

μπιριμπαμ,μπιριμπουμ και σμπαμ και 
σμπουμ κι αμάν,αμάν,αμάν και γούι, γούι, 

γούι 
γιατί ‘σαι εσύ παιδί καλό. 
Γιατί ‘σαι εσύ παιδί καλό  
δεν θα σ’ αφήσω νηστικό. 

 



ΒΑΤΣΙΤΣΕΛΟ 
 
 

Στραβός βελόνα γύρευε, ολά, ολά (2) 
μέσα σ' ένα αχυρώνα, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2) 

 
Κι ένας κουφός του έλεγε, ολά, ολά (2) 

την άκουσα που εβρόντα, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2) 
 

Κουτσός στον κάμπο έτρεχε, ολά, ολά (2) 
να φτάσει καβαλάρη, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2) 

 
Κι ένας μουγγός του έλεγε, ολά, ολά (2) 

πού πας βρε παλληκάρι, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2) 
 

Πολλά ψέματα είπαμε, ολά, ολά (2)  
ας πούμε και μια αλήθεια, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2) 

 
Ο κόκκορας εγέννησε, ολά, ολά (2) 

 κι έκανε κολοκύθια, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2)  
 

Τα κολοκύθια είχαν νερό, ολά, ολά (2) 
και το νερό βατράχια, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2) 

 
Απ' όλα τα πετούμενα, ολά, ολά (2) 

ο γάιδαρος μ' αρέσει, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2)  
 

Γιατί έχει αγγελική φωνή, ολά, ολά (2) 
 και δαχτυλίδι μέση, βατσιτσέλο βατσιτσό! (2) 

 



ΛΑΛΟΥΝ Τ' ΑΗΔΟΝΙΑ 
 

Λαλούν τ' αηδόνια και πλαντάζω,  
 

ανθούν τα ρόδα και μεθώ,  
 

το φεγγαράκι κουβεντιάζω  
 

και μου 'ρχεται να τρελαθώ. 
 

Μια μαγεμένη ανατριχίλα  
 

με περιμένει κάθε αυγή,  
 

θαρρώ πως βγάζω ανθούς και φύλλα  
 

κι απλώνω ρίζες μες στη γη. 
 

Μα ποιο μεθύσι και ποια τρέλα 
 

 και ποια ανοιξιάτικη χαρά,  
 

μοιάζει μ' αυτή που φέρνεις; Έλα  
 

κι όλα τα νιώθω μια φορά. 
 



ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
 

Στην Κατασκήνωση στις εξοχές, παιδιά  
 

στης Παναγιάς μας τη μεγάλη αγκαλιά 
  

μακριά από την πόλη και απάνω στα βουνά 
  

τραγουδάμε με χαρά. 
 
 

Να η ζωή που δεν τη νοιώθει  
 

όποιος δεν έζησε μαζί μας  
 

όποιος δεν είδε τη ζωή μας  
 

πάνω στα ψηλά βουνά. 
 
 

Πάλι θα φύγουμε, θα πάμε μακριά 
 

Κι όλοι να σμίξουμε του χρόνου πάλι εδώ, 
 

 κι όλοι να σμίξουμε του χρόνου πάλι εδώ  
 

Με οδηγό μας το Χριστό. 
 



ΓΙΟΥΠΙ ΓΙΑ ΓΙΑ 
 
 

Γιούπι για για … 
Κατασκήνωση όταν είσαι τι ωραία που περνάς  

όλη μέρα μες στο δάσος τριγυρνάς.  
Τριγυρίζεις όλη μέρα μες στον καθαρό αέρα  

και το βράδυ νηστικός για ύπνο πας. 
 

Σαν σημάνει καμπανάκι στις εφτάμιση 
ακριβώς  

στα σπιτάκια τριγυρίζει ο αρχηγός.  
Είναι με τον τηλεβόα και φωνάζει σαν το βόα  

στα σπιτάκια τριγυρίζει ο αρχηγός. 
 

Σαν χτυπήσει καμπανάκι για να πάμε για 
φαΐ πρόσεξέ το, κακομοίρη, μην καεί 

Γιατί όσο κι αν πεινούμε στη μαγείρισσα θα 
πούμε πως δεν τρώμε φασολάδα τσικνιστή. 

 
Τελευταίο καμπανάκι για να πάμε για 

δουλειά  
τότε αρχίζει όμως η λούφα βρε παιδιά  

και αρχίζουν τα ραχάτια και γεμίζουν τα 
κρεβάτια  

και οι μύγες μας κρατάνε συντροφιά. 
 



ΘΥΜΗΣΟΥ ΟΠΟΥ ΠΑΣ 
 

Θυμήσου όπου πας (στιγμές χαράς) (2)  
μαζί μ’ εμάς τους κατασκηνωτάς. 

 
Περιπέτειες ωραίες, αναμνήσεις ζωηρές,  

όνειρα και φιλίες νέες, αγνές, χρυσές, 
γερές. 

 
 Θυμήσου όπου πας… 

 
Τα πουλιά κελαηδούν στα κλώνια, 

παίζουν τ’ άστρα με το φως,  
την πρωϊνή την προσευχή μας χαιρόταν 

κι ο Θεός. 
 

 Θυμήσου όπου πας… 
 

Χρυσαφένιες ηλιαχτίδες στους γαλάζιους 
ουρανούς  

για ‘μας της φύσης οι σελίδες σε τόνους 

γιορτινούς. 

 
 Θυμήσου όπου πας… 



 
 

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΧΑΡΑ ΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 
  

Γεια σου χαρά σου, Βενετιά! 
Πήρα τους δρόμους του Νοτιά  
κι απ’ το κατάρτι τ’ αψηλό  

τον άνεμο παρακαλώ: 
  

Φύσα, αεράκι, φύσα με  
όσο κι αν θέλεις ίσαμε 

 να δω γαλάζια εκκλησιά 
 Τσιρίγο και Μονεμβασιά. 

  
Γεια σου χαρά σου, Βενετιά,  
πήγα σε θάλασσα πλατειά  

και τραγουδώ στην κουπαστή  
σ’ όλο τον κόσμο ν’ ακουστεί: 

  
Φύσα, αεράκι, φύσα με  
όσο κι αν θέλεις ίσαμε  

να δω στην Κρήτη μια κορφή  
που ‘χω μανούλα κι αδερφή. 

 
 



ΚΡΙΚΟΣ  
 

Είναι ένας κρίκος γερός, δυνατός 
όπως ο κύκλος απόψε αυτός 
που μας ενώνει σε νέα ζωή 
κι είναι του έθνους πνοή. 

  
Ένας νόμος φωτίζει κάθε μας βίου 

πτυχή 
ένα γέλιο κάνει καθένα ευτυχή. (δεξιά) 
τι για- για, τι για- για, τι για- για ω 

(3) 
τι για- για, τι για- για ω. 

Για ω, για ω, 
τι για- για,τι για- για, τι για- για ω, 

Για ω, για ω, 
τι για- για, τι για- για ω, για ω! 

  
Κι είναι η χαρά μας μεγάλη, τρανή 
κι είναι η χαρά μας πολύ δυνατή 

που μας ενώνει σε νέα ζωή 
κι είναι του έθνους πνοή. 

  
Ένας νόμος... 

 



 
 

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ 
Ύμνος του Αγίου Νεκταρίου για την Θεοτόκο. 

  
Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε. Χαίρε 

Νύμφη Ανύμφευτε… 
Παρθένε Μήτερ Άνασσα πανένδροσέ τε τόκε. Χαίρε…… 
Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα. Χαίρε…… 

Χαρά παρθενικών χορών, Αγγέλων υπερτέρα. Χαίρε…… 
Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαροτέρα. Χαιρε…… 
Των ουρανίων στρατιών, πασών Αγιωτέρα. Χαίρε…… 
Μαρία αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία. Χαίρε…… 

Άχραντε νύμφη Πάναγνε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε…… 
Μαρία Νύμφη Άνασσα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε…… 

  Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, Μήτηρ Υπεραγία. Χαίρε…… 
  Τιμιωτέρα Χερουβείμ, υπερενδοξοτέρα. Χαίρε…. 

  Των Ασωμάτων Σεραφείμ, των θρόνων υπερτέρα. 
Χαίρε…… 

 Χαίρε το άσμα χερουβείμ, χαίρε ύμνος αγγέλων. Χαίρε… 
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων. Χαίρε.. 
  Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας. Χαίρε…… 
  Παστάς του λόγου ιερά, ανθός της αφθαρσίας. Χαίρε…… 

 Χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας. Χαίρε…… 
  Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας. Χαίρε…… 

  Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε νυν επικαλούμαι. Χαίρε…… 
 Σε δυσωπώ Παντάνασσα, σην χάριν εξαιτούμαι. Χαίρε… 
  Κόρη σεμνή και άσπιλε, Δέσποινα Παναγία. Χαίρε…… 

  Θερμώς επικαλούμαι Σε Ναέ ηγιασμένε. Χαίρε…… 
  Αντιλαβού μου ρύσαι με από του πολεμίου. Χαίρε…… 

  Και κληρονόμον δείξον με Ζωής της αιωνίου. Χαίρε…… 
  

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ! 

 



 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 

  

Ἦχος πλ. δ'. 

  

Ἐν τῇ Μονῇ σου Παρθένε 
πόθῳ προστρέχοντες 
καί προσκυνοῦντες 

τήν θαυμαστήν σου Εἰκόνα, 
μετ'εὐλαβείας ἀντλοῦμεν τάς χάριτας· 

καί δι'αὐτῆς ἔκ τε σεισμοῦ, 
λιμοῦ, λοιμοῦ, αὐχμοῦ καί νόσων, 
ταῖς πρεσβείαις σου σωζόμεθα. 

 
 

 ΤΩΝ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ ΑΓΙΩΝ 
  

Ἦχος πλ. α'. Τόν συνάναρχον Λόγον. 

  

Λευκαδίων ὁ δῆμος ὁ χριστεπώνυμος 
ᾠδαῖς καί ὕμνοις συντόνοις 

καί ἐγκωμίοις τερπνοῖς 
προστατῶν αὐτοῦ γεραίρει τήν ὁμήγυριν· 

οἵ καί ὡς τεῖχος ἀῤῥαγές 
ἀπό παντοίων προσβολῶν 
ἄτρωτον ταύτην τήν νῆσον 

διατηροῦσιν· ἀπαύστως 
τῷ Πανοικτίρμονι πρεσβεύοντες  

 



 

ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ  
 

Κάτω απ’ τ’ αστέρια 
Στου Θεού τα χέρια 

Η ζωή μ’ αρμονία κυλά 
τ’ όμορφο ακρογιάλι 

του Παραδείσου τα κάλλη 
βλέπει και γελά. 

Το γαλάζιο τ’ ουρανού 
Δείχνει την ειρήνη 

Το κόκκινο του λουλουδιού, 
Την αγάπη τραγουδά 
Το πιο όμορφο χρώμα 
 Το λευκό της ψυχής 
 Αν το ‘χεις πάντα  

Να ξέρεις θα ευτυχείς (δις). 
Όλα είναι ωραία κοντά στο Χριστό 

Αυτόν θέλω μόνο για  αρχηγό 
Βλέπω τον ήλιο, βλέπω τ’ αστέρια 

Όλα είναι τέλεια στα δικά Του τα χέρια 
Το γαλάζιο του ουρανού…. 

Έλα και συ μαζί κοντά στο Χριστό 
Σ’ ότι πιο όμορφο, πιο ζηλευτό 

Και ρώτα τη γη, ναι ρώτα παντού 
  Άραγε τέτοια ευτυχία υπάρχει αλλού; 

  
  

Το γαλάζιο του ουρανού… 
 



 
 

ΧΑΡA ΣΤΑ ΜAΤΙΑ ΠΟΥ ΔΑΚΡYΖΟΥΝ   
 

Χαρά στα μάτια που δακρύζουν  
για κάποιον άλλον που πονά,  
γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε  

του Παραδείσου τ’ αγαθά.  
  

Χαρά στο στόμα που θε λέγει  
λόγια παρήγορα γλυκά,  

γιατί το στόμα αυτό θα ψάλλει  
με τους αγγέλους «ωσαννά!». 

  
Χαρά στ’ αυτιά όπου ακούνε  

το θείο Λόγο του Θεού,  
γιατί τ’ αυτιά αυτά θ’ ακούσουν  

τις σάλπιγγες του ουρανού.  
  

Χαρά στα χέρια που θε ντύνουν  
μικρά παιδιά και ορφανά,  

γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν  
φτερά για να πετούν ψηλά.  

  
Χαρά στα πόδια που φροντίζουν  

για την αγάπη του Χριστού,  
γιατί αυτά θα σ’ οδηγήσουν  
στη Βασιλεία τ’ ουρανού.  

  
Χαρά στο σπίτι που ανοίγει  
την πόρτα στον περαστικό,  
γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει  

στην Παναγιά και στο Χριστό. 

 
 



ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕOΣ 
  

Αν μπορούσες να βρεθείς ψηλά στον ουρανό, 
θα άκουγες εκεί ετούτον τον ψαλμό. 

Κι αν μπορούσες ν’ ανεβείς στου δένδρου τα 
κλαδιά, 

θα άκουγες εκεί να λένε τα πουλιά: 
  

Επωδός: 
Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός,  

άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. 
  

Αν μπορούσες να βρεθείς στο γαλάζιο του 
βυθού, 

θα άκουγες εκεί τη φωνούλα του ψαριού. 
Κι αν μπορούσες να ανεβείς στην ψηλότερη 

κορφή, 
θα άκουγες εκεί την ίδια προσευχή: 

  
Αν μπορούσες να βρεις το περβόλι της 

καρδιάς, 
θα άκουγες εκεί τον ύμνο της χαράς. 

Κι αν μπορούσες ν’ αγαπάς και φίλους και 
εχθρούς, 

θα άκουγες με μιας εκείνους τους ψαλμούς: 



Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ 

  

Τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ 

κάποιον αγαπάω 

Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ 

περπατώ και πάω 

  

Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί 

Αύριο βράδυ θα 'μαι 'κεί 

Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά 

Αύριο βράδυ θα 'ν' αργά 

  

  

Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ 

κάποιον αγαπάω 

Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ 

περπατώ και πάω 

  

Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς 

Ψυχή μου πάντα να κυλάς 

Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή 

Καρδιά μου να 'σαι ζωντανή 

  

 



 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ   
 

Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει, 
Είναι που ονειρεύομαι σαν τον 

Καραγκιόζη 
Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου 

πλάτες 
Όμορφα να σήκωνα σα να 'ταν επιβάτες. 

  
Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή 

Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει 
Βάλε στην σκιά σου τούτο το παιδί, 

Που δεν έχει απόψε που να πάει, που να 
πάει... 

  
Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες 

Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες 
Αν δε ντρέπεσαι να καθίσεις πίσω 

Έλα στην παράσταση να σε γιουχαΐσω . 
  

Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή 
Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει 

Βάλε στην σκιά σου τούτο το παιδί, 
Που δεν έχει απόψε που να πάει, που να 

πάει... 
 



ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
  

Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τ' 
αδύνατο 

κρατάω στο χέρι το κλειδί 
πιάνω το τιμόνι ο σφυγμός μου δυναμώνει  

το έργο κάπου το 'χω ξαναδεί 
 

Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά 
είχα τ' ονειρό μου, το ποδήλατό μου 

κι όλα έμοιαζαν σωστά 
έγινα δεκάξι, κι όλα ήταν εντάξει 

είχα μια ζωή μπροστά 
 

Το ποδήλατό μου, ήταν πάντοτε δικό μου  
και με πήγαινε πολύ μακρυά 

μέσα στη Σαχάρα, σαν την πιο βαθιά λαχτάρα 
μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά 

 
Και τώρα στον αγώνα, ξανά απ' την αρχή 
Φόρτσα στο πεντάλι, να 'ρθουνε κι οι άλλοι 

πάμε για ορθοπεταλιές 
τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας 

ξέρουν από ανηφοριές. 

 



ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΗΣ 
 

Μια μέρα άσπρη ξέξασπρη 
που εγώ δεν είχα μία 

με τον Ρουμποκομπολόγη 
φύγαμε για Ρουμπία. 

 
Στον κήπο όταν ετάιζε 

μια πάπια μα ποιά πάπια 
του παππά μας του παχύ 

τη φακή κατάπια. 
 

Να τρέξει πήγε πίσω μου 
μα κάτω κουβαριάστηκε 
της καρέκλας το ποδάρι 
ξεκαρεκλοποδαριάστηκε. 

 
Ανέβηκα στη Τζιτζιριά 
για να φωνάξω "κούι" 

μα ο Τζιτζιμιτζιχότζιρας 
ποτέ του δεν ακούει. 

 
Όλου του κόσμου η Βαβέλ 
σα γνωσσοδέτης μοιάζει 

κι αν γλώσσεψες τη μπέρδα σου 

κανέναν δεν τον νοιάζει. 
 



ΤΟ ΚΕΦΙ ΣΟΥ 
 

Το κέφι σου ποτέ δεν πρέπει να χαλάς 
θα βρεις μες τη ζωή εμπόδια πολλά. 

Δουλειά, χαρά, δουλειά το σύνθημα μας 
θα 'ναι 

πάντα κεφάτοι και πρώτοι στη δουλειά. 
  

Μες τη ζωή παιδιά δεν πρέπει να 'σαι 
τεμπέλης. 

Πάντα καλή καρδιά κι έτσι κάνεις ότι 
θέλεις. 

  
Τρα, λα. λα, λα.... 

  
Αν τύχει και θυμώσεις πάντα να γελάς 

κατσούφης να μην είσαι ούτε και 
φουκαράς. 

Ν' ακούς τους πιο μεγάλους που ξέρουν 
τη ζωή 

μην είσαι μπούφος ούτε κι εγωιστής. 
  

Μες τη ζωή παιδιά..... 
 



ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ 
 

Μάτια μου σε ψηλό βουνό 
Θ’ ανέβω μήπως και τα δω, 

όλα τα νησιά, το Θιάκι και τη Τζιά. 
Μάνα μου απ’ τη Νίσυρο  

και ως το Τζάντε το χλωρό, 
βήματα Θεού, σαν κρίνα του γιαλού. 

 
Αχ, έλα στη Λευκάδα, 
νύχτα με φεγγαράδα, 

να πιάσεις το φεγγάρι με συρτή. 
Αχ, και στη Σαντορίνη, 

έλα σαν το δελφίνι 
το αίμα σου να γίνει θαλασσί. 

 
Μάτια μου σα μικρός θεός, 
απ΄το΄να στ΄άλλο πέλαγος,  

έγια μόλα γεια, με μία δρασκελιά. 
Μάνα μου αχ από τη Νιο 

και μέχρι το Ιόνιο, 
βήματα Θεού, σαν κρίνα του γιαλού. 

Αχ, έλα και στη Θάσο,  
στην Κρήτη και στη Σκιάθο, 

να λιώσουμε παπούτσια σο χορό. 
Αχ, και στη Μυτιλήνη, 

στην Κύπρο στη Λευκίμμη, 
γαρύφαλλα να στρώσω στο νερό. 



  
   

ΖΟΥΜΠΑΡΑ 
  

Ζούμ’ εμείς, ζούμ’ εμείς  
μια ζωή ωραία 

στη Φανερωμένη μας,  
στον καθαρό αέρα. 

  
Επωδός:  

Ζούμπαρα, ζούμπαρα, 
ζουμπαραρέο 

ζούμπαρα, ζούμπαρα, 
ζουμπαραρό. 

  
Ο αρχηγός μας βρε παιδιά  

είναι πολύ εντάξει 
γι’ αυτό κι εμείς τον 

έχουμε  
μη βρέξει και μη στάξει. 

  
Κι οι ομαδάρχες μας,  

παιδιά πολύ μας 
αγαπούνε 

γι’ αυτό εμείς 
προσέχουμε  

πάντα να τους ακούμε. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Και η καλή μαγείρισσα 
με τη βαθειά κουτάλα 

<<ελάτε φάτε βρε παιδιά 
μη μείνει ούτε στάλα>> 

  
Εδώ στην κατασκήνωση 

αν έρθουν οι Κινέζοι 
έχουμε ρύζι μπόλικο 

τους κάνουμε τραπέζι. 
  

Εδώ στην κατασκήνωση 
αν έρθουνε κι οι Τούρκοι 
εμείς, ΠΟΤΕ, ΠΟΤΕ, 

ΠΟΤΕ 
δεν το κουνάμε ρούπι. 

  
Δεν το κουνάμε από ‘δω 
ό, τι και να μας πείτε 
ακόμα και το γερανό 

να φέρετε αν μπορείτε. 
 



 
ΓΥΡΙΖΩ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

  
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον 

στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. 
Αφού η ιστορία σας ανήκει 

σαρώστε το, λοιπόν, αν επιμένετε. 
  

Στ’ αυτιά μου δε χωράνε υποσχέσεις, 
το έργο το έχω δει μη με τρελένετε. 
Το πλοίο των ονείρων μου με πάει 

σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. 
  

Μένω μονάχος στο παρόν μου 
να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται 

κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου 
συνένοχο στο φόνο δε θα μ’ έχετε. 

  
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον 

το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. 
Ξεγράψτε με απ’ τα κατάστιχά σας 

στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. 
  

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον… 
  

Μένω μονάχος... (3) 
 



ΣΥΜΨΥΧΟΙ 
Ένα ποτάμι που κυλάει,  

ποτάμι αιώνιο, ατέλειωτο 
είν’ ο λαός Σου που περνάει την έρημο. 

Κάθε στιγμή σε κάθε ώρα  
στρατιές ιερές οι μάρτυρες 

κι όλο σιμώνουμε τη χώρα της χάριτος.  
  

Κι είσαι,  Χριστέ μου, Εσύ η βροχή, 
Κι εμείς σταγόνες πάνω στη γη. 
Πάρε τις στάλες καν’ τες πηγή, 
κάν’ το ποτάμι μεγάλο, βαθύ. 

  
Τα χέρια που ‘ναι υψωμένα, 
τα χέρια που προσεύχονται 

καν’ τα ενωμένα αγιοκέρια στον ουρανό. 
Καν’ οι πολλοί να γίνουμ’ ένα 
το εν φρονούντες σύμψυχοι 

ώριμα στάχυα ζυμωμένα, ψωμί ιερό. 
 

Μία η αλήθεια, μία η φωτιά Ένα το Πνεύμα, 
μία η καρδιά. 

Ένα Τραπέζι, μία η χαρά  
κι εμείς αδέλφια στη θεία αγκαλιά.  

  
Μία η αλήθεια, μία η φωτιά 

Ένα το Πνεύμα, μία η καρδιά. 
Ένας Πατέρας κι εμείς παιδιά 

κι όλοι αδέλφια στη θεία αγκαλιά.  
 



 
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 

 
Προσεύχετ’ η ψυχή μου 
Για να βρει τη γαλήνη 
Κουράστηκε να ψάχνει  
Μες στης ζωής τη δίνη.  

  
Τα ουράνια άνοιξαν  

κι οι καρδιές μας γεύθηκαν 
του Θαβώρ το θείο φως.  

Η ζωή μας άλλαξε  
κι η καρδιά μας φώναξε: 
Δυνατός ειν’ ο Χριστός.  

 
Ο ανήφορος μεγάλος  

για την άγια την κορφή.  
Μα να στήσουμε ποθούμε 
τη δική Σου τη σκηνή.  

  
Ουρανόφωτη μια ευχή  
ξεπηδάει απ’ την ψυχή 
ν’ ακουστεί σ’ όλη τη γη: 
Δοξασμένος να ‘σαι Συ 
που μας χάρισες τη ζωή 
η καρδιά Σ’ ευγνωμονεί.  

 



 
ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

  
Κάτω απ’ τα αστέρια στου Θεού τα χέρια 

η ζωή μ’ αρμονία κυλά. 
Τ’ όμορφο ακρογιάλι 

του Παραδείσου τα κάλλη βλέπει και γελά.  
  

Το γαλάζιο τ’ ουρανού δείχνει την ειρήνη, 
Το κόκκινο του λουλουδιού την αγάπη 

τραγουδά. 
Το πιο όμορφο χρώμα, το λευκό της ψυχής, 

αν το χεις πάντα, να ξέρεις θα ευτυχείς.  
  

Όλα είναι ωραία κοντά στο Χριστό. 
Αυτόν να θέλω μόνο για Αρχηγό.  

Βλέπω το ήλιο, βλέπω τα’ αστέρια 
όλα είναι τέλεια στα δικά Του τα χέρια.  

  
Έλα κι εσύ μαζί κοντά στο Χριστό 
σ’ ότι πιο όμορφο, πιο ζηλευτό. 

Και ρώτα τη γη, ναι ρώτα παντού: 
Άραγε τέτοια ευτυχία υπάρχει αλλού; 

 



ΕΝΑ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΑΚΙ 
  

Ένα τρεχαντηράκι (3) 
βοριάς το 'μπόδισε 

και μια μελαχρινούλα τζόγια μου 
αμάν το κληρονόμησε (2). 

 
Θάλασσα μη θυμώνεις (3) 

μην κάνεις κύματα 
στην π' αγαπώ τα στέλνω τζόγια μου 

τα χαιρετίσματα (2). 
  

Τα δίχτυα θα πουλήσω (3) 
και τη βαρκούλα μου 

κι όλα θα τα χαρίσω τζόγια μου 
αμάν στη Μαριγούλα μου (2). 

 



Ο ΨΥΛΛΟΣ 

 

Στο ράφι της κουζίνας μας είναι ένας ψύλλος. (2) 

Μας αρέσει ο ψύλλος μας 

κι ας μην είναι φίλος μας. (2) 

Στο ράφι της κουζίνας μας είναι ένας ψύλλο. (2) 

Μας αρέσει ο ψύλλο μας 

κι ας μην είναι φίλο μας. (2) 

Στο ράφι της κουζίνας μας είναι ένας ψύλλ. (2) 

Μας αρέσει ο ψύλλ μας 

κι ας μην είναι φίλ μας. (2) 

Στο ράφι της κουζίνας μας είναι ένας ψύ. (2) 

Μας αρέσει ο ψύ μας 

κι ας μην είναι φί μας. (2) 

Στο ράφι της κουζίνας μας είναι ένας ψ. (2) 

Μας αρέσει ο ψ μας 

κι ας μην είναι φ μας. (2) 

Στο ράφι της κουζίνας μας είναι ένας … . (2) 

Μας αρέσει ο … μας 

κι ας μην είναι … μας. (2) 

Στο ράφι της κουζίνας μας είναι ένας ψύλλος. (2) 

Μας αρέσει ο ψύλλος μας 

κι ας μην είναι φίλος μας. (2) 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΨΕΙΡΑΣ 
 

Ρούλαλα Ρούλαλα ρούλα 
ρούλα ρούλαλά ρούλαλα 
ρούλαλα ρούλα ρούλα λα. 

Μια μέρα πήγα στο γιατρό 
για να τον ερωτήσω 

εάν υπάρχει φάρμακο την 
ψείρα να ψοφήσω. 

  
Και ο γιατρός μ’ απάντησε τι 

λές βρε αρχηγείο 
η ψείρα είναι ωφέλιμη σε 

κάνει σα θηρίο. 
  

Την πλένω με ζεστό νερό 
την πλένω και με κρύο 

μ’ αυτή η αφιλότιμη γίνεται 
σα θηρίο. 

  
Την πλένω με ζεστό νερό 
την πλένω με σαπούνι 
μ’ αυτή η αφιλότιμη 

γλιστράει σα μπαρμπούνι. 
  

Μια ψείρα εδώ μια ψείρα 
εκεί μια ψείρα παρα πέρα 
μου κάναν την κεφάλα μου 
σαν τρύπια κουνουπιέρα. 

  
Ο αρχηγός κυνήγαγε μια 

ψείρα να βαρέσει 
που πήγε και εκάθισε στου 

υπαρχηγού τη μέση. 

  
Η ψείρα όμως επέταξε και 

βούτηξε σαν το δύτη 
και πήγε και εκάθισε στου 

αρχηγού τη μύτη. 
  

Της ρίχνει μια ο υπαρχηγός 
της ρίχνει και άλλες δύο 

και έστειλε τον αρχηγό εις 
το νοσοκομείο. 

  
Τον πιάνει τότε πανικός τον 

πιάνει και φαγούρα 
και αρχίζει να τινάζεται σαν 

στο άγγιστρο η τσιπούρα. 
  

Απλώνει τη χερούκλα του 
τη ψείρα τη μαγγώνει 

και με εκδίκηση πολύ την 
άχαρη σκοτώνει. 

  
Ο αρχηγός επέστρεψε απ’ το 

νοσοκομείο 
και η ψείρα αναπαύεται εις 

το νεκροταφείο. 
  

Ρούλαλα ρούλαλα τρία τα 
καρούμπαλα 

το ένα εδώ το άλλο εκεί τ’ 
άλλο εις την κεφαλή. 



ΤΑ ΚΟΥΚΙΑ 
 

Πέρασα από τις λυγαριές κι είδα τις λυγαριώτισσες! (2) 
Έτσι σπέρνουν τα κουκιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 

  
Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς τα σκαλίζουνε! (2) 

Έτσι σκαλίζουν τα κουκιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 
  

Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς τα ποτίζουνε! (2) 
Έτσι ποτίζουν τα κουκιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 

  
Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς μεγαλώνουνε! (2) 
Έτσι μεγαλώνουν τα κουκιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 

  
Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς τα μαζεύανε! (2) 
Έτσι μαζεύουν τα κουκιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 

  
Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς τα μαγειρεύανε! (2) 
Έτσι μαγειρεύουν τα κουκιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 

  
Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς τα ετρώγανε! (2) 

Έτσι τρώνε τα κουκιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 
  

Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς φούσκωσε η κοιλιά! 
(2) 

Έτσι φουσκώνει η κοιλιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 
  

Και πάλι ξαναπέρασα κι είδα πώς έσκασε η κοιλιά! (2) 
Μπαμ! Σκάει η κοιλιά! Τραλαλαλαλαλαλά! (2) 

 



Σ Κ Ι 
  

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να'σου ενάς σκιέρ σου 

χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς γιο λαλα 

κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου μια αρκούδα 

σου χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς , 

ΧΡΑΤΣ, ΧΡΑΤΣ γιο λαλα κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου χιονοστιβάδα 

σου χαλάει  τη δουλειά:-οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού 

Φς,ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ.ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ γιο λαλα κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου ένα μωρό  σου 

χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς, 

ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ. ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ, ΟΥΑ ΟΥΑ γιο λαλα κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου ένα τρένο σου 

χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς, 

ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ. ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ, ΟΥΑ ΟΥΑ,ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ γιο λαλα 

κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου ασθενοφόρο 

σου χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς, 

ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ. ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ, ΟΥΑ ΟΥΑ, ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ, ΙΟΥ 

ΙΟΥ γιο λαλα κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να'σου 2 φίλες σου 

χαλάνε τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού 

Φς,ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ.ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ,ΟΥΑ ΟΥΑ,ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ,ΙΟΥ 

ΙΟΥ,(φιλακια) γιο λαλα κυρία γιο 

 



Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να'σου ο/η Αρχηγός 

σου χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς, 

ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ. ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ,ΟΥΑ ΟΥΑ,ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ,ΙΟΥ 

ΙΟΥ,(φιλακια),ΠΑΙΔΙΑ ΗΣΥΧΙΑ γιο λαλα κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου ενάς 

βοσκός  σου χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς, 

ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ. ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ,ΟΥΑ ΟΥΑ,ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ,ΙΟΥ ΙΟΥ, 

(φιλακια), ΠΑΙΔΙΑ ΗΣΥΧΙΑ,ΤΣΑΠΡΡΡ γιο λαλα κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου ένα πρόβατο 

σου χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού 

Φς,ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ.ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ,ΟΥΑ ΟΥΑ,ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ,ΙΟΥ 

ΙΟΥ, (φιλακια), ΠΑΙΔΙΑ ΗΣΥΧΙΑ,ΤΣΑΠΡΡΡ,ΜΠΕΕΕΕ  γιο λαλα κυρία 

γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να' σου ο Αη- Βασίλης 

σου χαλάει τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού 

Φς,ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ.ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ,ΟΥΑ ΟΥΑ,ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ,ΙΟΥ 

ΙΟΥ, (φιλακια), ΠΑΙΔΙΑ ΗΣΥΧΙΑ,ΤΣΑΠΡΡΡ,ΜΠΕΕΕΕ,ΧΟ ΧΟ ΧΟ  γιο 

λαλα κυρία γιο 

Όταν πας να κάνεις σκι πάνω στα ψηλά βουνά ξάφνου να'σου 2 ψωνάρες  σου 

χαλάνε τη δουλειά: οοοο γιο λαλα κυρία γιο λαλα κούκού Φς, 

ΧΡΑΤΣ,ΧΡΑΤΣ. ΡΑΜΠΙΤΙ ΡΑΜΠΙΤΙ, ΟΥΑ ΟΥΑ,ΤΟΥΤ ΤΟΥΤ, ΙΟΥ 

ΙΟΥ, (φιλακια), ΠΑΙΔΙΑ ΗΣΥΧΙΑ, ΤΣΑΠΡΡΡ, ΜΠΕΕΕΕ, ΧΟ ΧΟ ΧΟ, 

ΧΕΛΟΟΥ(HELLO)  γιο λαλα κυρία γιο 

 



  
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ 

 
Μήπως πρέπει να φύγουμε χωρίς ελπίδα πια 
πως θα ξανανταμώσουμε και πάλι με χαρά; 

  
Όχι δε χωριζόμαστε για πάντοτε, παιδιά, 

μα θα ξαναβλεπόμαστε, αδέλφια μου συχνά. 
  

Και τώρα ας ενώσουμε τα χέρια όλα μαζί 
και αλυσίδα ας πλέξουμε αγάπης δυνατή. 

  
Και ο Θεός, που αδιάκοπα μας βλέπει από 

ψηλά, 
θα μας ενώσει κάποτε όλους μαζί ξανά. 

  
Παλιό κι ωραίο παρελθόν που ζήσαμε μαζί 
ας μείνει για παράδειγμα στη νέα μας ζωή. 

 


