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ΠΟΗΖΜΑΣΑ 



ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΠΟΤ ΠΑΗΕΑΜΔ 

 

Τν παηρλίδη πνπ παίδακε 

ηε κέξα ηεο γηνξηήο 

θξύθηεθε αλάκεζα  

ζε ζύλλεθα βξνρήο 

Κη όηαλ ην ηδάκη ράηδεςαλ 

ζύκεζεο γιπθηάο ραξάο 

ην πξόζσπν εράξαμαλ 

ηα δάθξπα ηεο κνλαμηάο 

 
3-11-1966 

 



ΠΛΖΗΑΕΔΗ ΣΟ ΣΔΛΟ  

Πιεζηάδεη ην ηέινο 

δελ ην αηζζάλεζαη, Μεηέξα; 

Σε ιίγν ζ’ απισζεί γύξσ καο γαιήλε 

ζε ιίγν θάπνηνο από καο 

ζα ηξέμεη ζηνλ αλάιαθξν ρνξό ησλ αγγέισλ 

αθήλνληαο πίζσ ηνπ 

κνλάρα ιίγα ινπινύδηα. 

Τα ινπινύδηα π’ αγαπάο 

ζα καξαζνύλ θη απηά, Μεηέξα, 

θη νύηε ηα δάθξπά καο ζα κπνξνύλ 

λα ηνπο δώζνπλ ιίγε δσή πηα. 

Άζε κε λα ζνπ θξαηήζσ  

ην ρέξη ιίγν, Μεηέξα, 

άζε κε λα ληώζσ ηε ζέξκε ηνπ 

πξηλ απηή κνπ παγώζεη ηελ θαξδηά... 

ηόηε πνπ ζα ‘ρεη θηάζεη ην ηέινο, 

ηόηε πνπ ζα ‘ζαη ήδε καθξπά... 

 
                                                            Φεβξνπάξηνο 1968 



Δ, ΔΗ ΟΗ ΑΠΔΞΩ! 

 
Σην θινπβί κέζα 

ηξηγπξλνύλ ηα καύξα ζηίγκαηα –  

άλζξσπνη, ιεο, πνπ έςαμαλ κηαλ έμνδν, 

κα δελ ηελ βξήθαλ. 

ζθηέο, ιεο, πνπ έραζαλ έλα ζαθαηεκέλν πξόηππν. 

Τνικάο λα παξακεξίζεηο 

εθείλν η’ αηξάληαρην ζίδεξν – δεμηά – 

θη απέμσ ράζθνπλ ηα δόληηα ηνπ ηέξαηνο.  

ζνπ παίξλεη ηελ αλάζα 

δηθή ηνπ λα ηελ θάλεη, ζαξξείο! 

Πίζσ γπξίδεηο... εηηήζεθεο. 

Πάλσ-θάησ ζηε θπιαθή 

ζ’ αθνύο λ’ αξγνζβήλνπλ 

ηα βήκαηά ζνπ, θνπξαζκέλα.  

απ’ ηελ πξνζπάζεηα; 

απ’ ηνλ αγώλα γηα ηελ πνιηνξθία ηνπ θηήλνπο; 

Τξάβα πίζσ! 

Γελ είλαη ηνύην ην θάγθειν πνπ δηάιεμεο 

θαηάιιειν ηε ζθηά λα κεηαβάιιεη ζε νζηά. 

Παξαθύιαμε: 

κπνξεί θη ν δεζκνθύιαθαο 

κηα κέξα λα ζ’ αλνίμεη. 

 
 



 

Τόζα ρξόληα ρακέλα 

Δκπνδηζκέλα 

Καηαπαηεκέλα 

όρη από ρέξη 

θαλείο δελ μέξεη 

πνην είλ’ ην ηαίξη 

απηήο ηεο θσλήο 

ηεο πξνζηαγήο 

πνπ θαηαγήο 

ξίρλεη ηε θύζε 

ρσξίο λ’ αθήζεη ίρλε,  

ζηε δύζε ηεο άλνζηεο 
δσήο ηεο. 

 

Σπαηάιεζα ρξόληα 

ζε κηα πίθξα αηώληα 

ρσξίο ηε ζπκπόληα 

ηνπ ρξόλνπ 

παξά κόλν 

ηνπ πόλνπ 

κέζα ζηηο βίδεο 

ηηο ιίγδεο 

παιηέο ειπίδεο 

πνπ λέθξσζαλ 

ή πάιησζαλ 

πνπ ζάξσζαλ  

ηνλ θάζε ηνπο πόζν. 

 

Καηξόο γέιαζε 

θαηξόο πέξαζε 

θαη καο μεγέιαζε 

εγώ έκεηλα 

εγώ παξέκεηλα 

εγώ μέκεηλα 

λα βιέπσ ηξηγύξσ 

λα θξίλσ ηα γύξσ 

λα ζύξσ 

πάλσ ζηα πόδηα 

ην ζώκα,  

εθόδηα, 

λα ςάρλσ ζηα δώδηα 

ηεο κνίξαο καο η’ άγξαθν. 

 

Όρη, δελ ράζεθαλ 

Πνιηνξθήζεθαλ 

δελ δόζεθαλ 

Γηςώ 

Μηζώ 

γηα ην κηζό 

θόζκν πνπ δίλνπλ 

πνπ πίλνπλ 

πνπ θαηαπίλνπλ 

νη αλάμηνη 

νη απάμηνη 

νη άμηνη ηεο πεξηθξόλεζήο 

κνπ. 

Μα, ππάξρεη ν ρώξνο 

λα ’ηνο ν πόξνο 

βιέπσ ην όξνο 

κε ηηο δάθλεο 

όρη πηα ηηο αξάρλεο 

λα δεηο ζηηο πάρλεο 

ελόο αλεθπιήξσηνπ 

ελόο αλεθδήισηνπ 

ηνπ αηέιεησηνπ 

απηνύ πξσηλνύ 

Φηελνύ 

θαη ηαπεηλνύ 

ζε δύλακε ζύλζεζεο. 

 

Κη άιια ιεπηά ζα ραζνύλ 

ζα θπλεγεζνύλ 

ζα ηηκσξεζνύλ 

απ’ ην δεκηνπξγό 

ηνλ νδεγό 

ηνλ απηνπξγό 

ηεο θαηαζηξνθήο ηνπο 

ηεο ηαθήο ηνπο 

ηεο επαθήο ηνπο 

κε η’ άπιν 

Δθάκηιιν 

θη απαξάκηιιν 

κηαο ηξπθεξήο πξνζδνθίαο. 

 

Ζ θσλή ζα πληγεί 

ζηε δηαηαγή 

πνπ ε ζηγή 

ζα επηβάιεη 

ζα θαηαβάιεη 

γηα λα πξνβάιεη 

θξαπγή εληνιήο 

αλαηνιήο 

δηαζηνιήο 

ηεο θόξεο ηνπ ήιηνπ 

παξάιηνπ 

θαη αληήιηνπ 

αλώλπκνπ δξόκνπ ραξάο. 

 

Ζ θσλή εγώ ζα ’καη 

πάκε 

ηξαβάκε 

άπεηξα ρέξηα 

πάλσ ζε παξηέξηα 

καραίξηα 

θνθηεξά 

νδπλεξά 

ππξά 

παιηάο θαηάξαο 

κα ηώξα αληάξαο 

ιαρηάξαο 

γηα δσήο αιήζεηα. 

 

 

ΥΡΟΝΗΑ ΥΑΜΔΝΑ Ή... 



Τη θξίκα 

λα ζ’ αξέζνπλ 

ηα ινπινύδηα 

πνπ ηα ‘θνςαλ 

γηα πξίγθεπεο 

ή γη’ άξξσζηνπο 

θαη λα ’ζαη ζπ 

ε γε πνπ ηα ’ραζε 

ή ην λεξό 

πνπ ηώξα πηα 

ηελ πιεγή ηνπο 

λα ζεξαπεύζεη 

δελ κπνξεί 

Τη θξίκα  

λα ζ’ αξέζνπλ ηα βάδα 

πνπ ηα ’θηηαμαλ 

γηα θόζκν όκνξθν 

ή όρη σξαίν 

κα ζπ 

δελ είζαη ινπινύδη 

γηα λα ηνλίζεηο 

ησλ ρξσκάησλ ηνπο 

ηε ράξε 

Τη θξίκα 

λα κελ είζαη  

εζύ ν άξξσζηνο 

πνπ ζην βάδν ηνπ 

ζα ξίμνπλ 

ην ινπινύδη 

ηεο παξεγνξηάο… 

Να είζαη κόλν 

ν θαζξέπηεο 

ηεο ζηηγκηαίαο νδύλεο 

θαη 

ηνπ αξγνύ ζαλάηνπ 

ΣΗ ΚΡΗΜΑ 



 

Έθιεςα 

ην παξζέλν θνξκί 

ελόο κίζρνπ. 

Έθαλα δηθή κνπ 

ηε γιπθύηεηα 

ηεο νκνξθηάο ηνπ. 

Τν άθεζα 

λα πεζάλεη 

ζησλ λεπξηθώλ δαθηύισλ 

ηηο απεξίζθεπηεο θηλήζεηο. 

Βαζάληζα έλα ινπινύδη: 

ζα θαηαδηθαζηώ 

όηαλ πξέπεη 

από εθείλνλ πνπ πξέπεη. 

ΑΠΔΡΗΚΔΠΣΖ ΑΡΠΑΓΖ 



Τώξα 

κέξα κε ηε κέξα 

δσ ζηνλ ήρν 

ελόο αζαλζέξ 

πνπ αλεβνθαηεβαίλεη. 

Μα, ζαλ η’ αθνύσ 

ζην πάησκά καο  

λα ζηακαηά, 

νη ρηύπνη ηεο θαξδηάο κνπ 

νπηζζνρσξνύλ. 

 

Μόλν έλαο  

είλ’ εθείλνο 

πνπ κπνξεί λα πεξηκέλσ 

θαη ηνλ πεξηκέλσ 

γηαηί όπσο όινη 

πεξηκέλσ θη εγώ θάπνηνλ 

θη απηόο είλ’ ν κόλνο 

πνπ εγώ κπνξεί 

πξνο ζηηγκήλ 

λα πεξηκέλσ 

γηα λα κε γεκίζεη. 

Μ’ αληίζεηα θάλεη 

ηνπο ρηύπνπο ηεο θαξδηάο κνπ 

λα νπηζζνρσξνύλ. 

Μέξα κε ηε κέξα 

η’ αζαλζέξ  

αλεβαίλεη θαη ςειόηεξα 

θαη θάλεη 

θη έλα ζόξπβν 

θαζόινπ θνιαθεπηηθό 

γη’ απηό. 

Κακκηά θνξά 

ζθαξθαιώλεη ζην πάησκά καο 

κα 

ε νπηζζνρώξεζε ηεο θαξδηάο κνπ 

είλαη αλώθειε 

γηαηί εθείλν 

δελ θέξλεη ηνλ άλζξσπν 

πνπ πεξηκέλσ 

θαη ηόηε ε θαξδηά κνπ 

δελ μέξεη 

ηη παηρλίδη λα παίμεη 

γηαη’ ε θαξδηά κνπ 

θνπξάζηεθε λα παίδεη 

ρσξίο ιόγν 

θνπξάζηεθε λα παξαθνινπζεί 

έλα ζαξαβαιηαζκέλν αζαλζέξ 

πνπ αλεβαίλεη 

λαη, ε θαξδηά κνπ θνπξάζηεθε 

λα πεξηκέλεη 

ηνλ άλζξσπν 

πνπ θνπξάζηεθα λα πεξηκέλσ 

ελώ δελ πεξηκέλσ ζη’ αιεζηλά. 

ΣΟ ΑΑΝΔΡ Απξίιηνο 1969 



ΣΡΤΠΗΑ ΥΔΡΗΑ 

 
Μάηηα 

εθαηνκκύξηα κάηηα 

πάλσ από ρέξηα 

εθαηνκκύξηα ρέξηα 

απισκέλα 

εθιηπαξώληαο γη’ αγάπε 

 

Όπια 

εθαηνκκύξηα όπια 

πάλσ ζε ρέξηα 

εθαηνκκύξηα ρέξηα 

θιεηζκέλα 

άδεη’ απ’ αγάπε 

Πνηνο ζα γεκίζεη 

ηα ηξύπηα ρέξηα 

κ’ αγάπε; 

Μήπσο εζύ; 

 

Μάηνο 1969 



ΣΟ ΑΝΣΗΓΩΡΟ 

 
Τν πξόζσπν ηνπ Θενύ 

είλ’ ε γε 

εθεί πέηαμα 

η’ αληίδσξό κνπ 

 

Πνηνο μέξεη 

αλ κηα κέξα πεηλάζσ 

θαη δελ πάξσ ηνπο δξόκνπο 

γπξεύνληάο ην 

 
Ηνύληνο 1969 



CARPE DIEM 

 
Σπληξνθηά κε ην ηίπνηα –  

ζηνπο ήρνπο ησλ δαθξύσλ 

βιέπνληαο 

ην ηξνκαρηηθό έληνκν 

πνπ κηα κέξα κόλν 

ηνπ δίλνπλε δσή 

θη εγώ δεηώ αηώλεο 

λα κάζσ 

έλα μερεηιηζκέλν ηίπνηα 

ή έλ’ άδεην θάηη –  

βαζαλίδνκαη απ’ ηηο ζθέςεηο κνπ. 

 

 
Σεπηέκβξηνο 1969 



ΘΑ ΦΣΑΩ* 

 

Θα θηάζσ –  

θη αο είλαη καθξύο 

ν δξόκνο ηεο άξλεζεο 

θη αο κε κνπ έηεηλε 

ην ρέξη ν αδεξθόο κνπ 

θη αο αξλήζεθαλ 

απνθξνπζηηθέο 

νη καηηέο – αθόκα – ηεο ςπρήο κνπ. 

Θα θηάζσ –  

θαη ε ραξά ηεο ήηηαο ησλ άιισλ 

ζα επηζθηάζεη ηεο λίθεο κνπ. 

 

*Πνίεκα πνπ δηακνξθώζεθε ζε 
ηξαγνύδη γηα λα πεξηιεθζεί ζην 
άικπνπκ «Χξπζόζεκηο», ζε 
ηξνπνπνηεκέλε κνξθή. 



ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΗΑ! 

 
Διεύζεξε πηα! 

Διεύζεξνο ν αέξαο 

Διεύζεξεο νη πξάμεηο 

Διεύζεξεο νη ζθέςεηο 

Διεπζεξία γηα ηελ επηπρία 

Δπηπρία γηα ηελ ειεπζεξία 

Να ηελ θάλσ ηη; 



Έλα βήκα έμσ απ’ ην θειί κνπ 

θαη νη ήιηνη ζθύβνπλ λα κε θαισζνξίζνπλ ρακνγειώληαο κνπ κε ηξπθεξόηεηα. 

Ζ γε πςώλεη ηελ αγθαιηά ηεο 

θαιώληαο κε λα ηε γεκίζσ κε ηελ ύπαξμή κνπ θαη λα ηε γνληκνπνηήζσ. 

Έλαο ζόξπβνο, ε ζπκππθλσκέλε αιήζεηα κηαο δπζνζκίαο, 

ε ππελζύκηζε κηαο ζπλερηδόκελα αλεθπιήξσηεο πξνζδνθίαο, 

ζπάλε ηε καγεία ηεο πιάλεο. 

 

Πόζν εύζξαπζηε ε ηζνξξνπία 

όηαλ ην βήκα είλαη αθαζόξηζην… 

… γηαηί, αλ θαη νη αιπζίδεο είλαη ζπαζκέλεο, 

ηα πόδηα ζνπ έρνπλ, αινίκνλν, αηξνθήζεη. 

αλ θαη νη παξσπίδεο είλαη βγαικέλεο, 

ηα κάηηα ζνπ έρνπλ πιένλ εμαζζελήζεη. 

 

Τν βήκα κέλεη κεηέσξν, 

νη ήιηνη ζνιώλνπλ, 

ε γε παγώλεη. 

κόλν νη ζόξπβνη θαη π δπζνζκίεο ζξηακβεύνπλ, 

απνθξύπηνληαο ηε καγεία ηεο πιάλεο. 

 

ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΜΑΗ 

Τν θειί πίζσ ζνπ θαγράδεη γλώξηκν, απνθξνπζηηθό θαη 

… αζθαιέο. 

 

Με ην βήκα κεηέσξν, 

νη ήιηνη πην πέξα δύνπλ θαη αλζίδνπλ. 

νη γαίεο επίπνλα θαη επίκνλα ζπέξλνπλ κα θαη ζεξίδνπλ 

ηηο ππάξμεηο εθείλσλ πνπ ηόικεζαλ. 

Ο ρξόλνο κεδελίδεηαη 

πάλσ ζην ηαιαίπσξν, κεηέσξν βήκα, 

κα ην ηηθ-ηαθ ηνπ θόβνπ δνλείηαη αθαηάπαπζηα 

εθιηπαξώληαο γηα έιενο, 

γηα κηα θίλεζε – πξνο νπνπδήπνηε –  

πνπ ζα ’ξζεη λα ζπάζεη 

ηελ αησληόηεηα ηνπ πόλνπ… 

ηώξα! Οθηώβξηνο 1997 



ΔΚΔΗ ’ΝΑΗ Ζ ΕΩΖ 

 
Πίζσ απ’ ηηο κηζάλνηρηεο κπαιθνλόπνξηεο –  

Δθεί ‘λαη ε δσή! 

Μέζα ζηνπο θαηάκεζηνπο δξόκνπο ησλ αλζξώπηλσλ κπξκεγθηώλ –  

Δθεί ‘λαη ε δσή! 

Σηα καγαδηά πνπ ππόζρνληαη ζεέο θνλζεξβνπνηεκέλεο – 

Δθεί ‘λαη ε δσή: 

Αο γηλόκνπλ θη εγώ θνλζέξβα –  

Φηάλεη λα ‘λησζα ηε δσή! 

Έζησ, έλα ζπλεηδεηνπνηεκέλν κπξκήγθη –  

Μπαζκέλν λόκηκα κέζ’ ζηε δσή! 

Με ζάξθα θαη νζηά ζην πεληρξό δσκάηην –  

Με ηε δσή λα ηξέρεη ζηηο θιέβεο κνπ ζαλ ζε γηνξηή! 

Όρη ν εδνλνβιεςίαο πνπ θαηάληεζα 

Κιεηζκέλνο κέζ’ ζηε ζησπή... 

 
4-7-2001 

 

ΔΓΩ ’ΝΑΗ Ζ ΕΩΖ 

 
Μέζ’ ζην ρξπζό ιαβύξηλζν –  

Δδώ ‘λαη ε δσή! 

Μέζ’ ζηνλ επθξαίλνληα θήπν ηεο ςπρήο 

κνπ –  

Δδώ ‘λαη ε δσή! 

Μέζα ζηε ζεία ιεηηνπξγία ηνπ λνπ κνπ – 

Δδώ ‘λαη ε δσή: 

Τελ αγθαιηάδσ...  

Καη γίλνκαη δσή! 
 
12-7-2001 

 



ΣΗΥΟΗ 



Αρ πόζo ζα ’ζεια 

vα δσ ηε ιεπηεξηά 

v’ αvζίδεη θαη vα πξαζηvίδεη 

ζ’ απηά ηα ρώκαηα 

o θόζκoο όιoο vα δεη εηξεvηθά 

κέζ’ ζε oκόvoηα θαη κε ζπκπόvoηα 

γηα όια ηα πιάζκαηα 

 

Καη ζαv ηo ζαύκα γίvεη 

ζε ηoύηε εδώ ηε γε 

ζα ’καζηε κηα oηθoγέvεηα 

κεγάιε θη αξκovηθή 

δίρσο ζύvoξα ζηo ράξηε 

πάεη ηo ςέκα, πάεη ε απάηε 

αθoύ o έvαο γηα ηov άιιo πηα 

ζα voηάδεηαη πoιύ 

 

Αρ πόζo ζα ’ζεια 

vα δσ πξαγκαηηθά 

ηo εγώ vα μεξξηδώvεηαη 

από κέζα καο βαζεηά 

θαη ηε ζέζε ηoπ vα παίξvεη oξηζηηθά 

ε αγάπε πoπ ζα ζηoιίζεη 

ηεv θάζε θαξδηά 

Καη ζαv ηo ζαύκα γίvεη 

ζε ηoύηε εδώ ηε γε 

ζα ’καζηε κηα oηθoγέvεηα 

κεγάιε θη αξκovηθή 

δίρσο ζύvoξα ηα θξάηε 

πάεη o θόβoο, πάεη ε απάηε 

αθoύ o έvαο γηα ηov άιιo πηα 

ζα ιεηηoπξγεί 

 

Μα, vα, ηo βιέπσ…  

Τ’ όvεηξό κoπ γίλεηαη ηειηθά,  

κέξα ηε κέξα, πξαγκαηηθόηεηα… 

Σηov oξίδovηα, αλαδύεηαη μαλά εθεί 

ςειά…  

ε Αθξoδίηε  

γηα vα ζθoξπίζεη απιόρεξα 

ηε γαιήvηα ηεο oκoξθηά 

 

1987 & 1991 & 2011 

ΟΝΔΗΡΟ ΔΗΡΖΝΖ* 

Τo ζαύκα, vαη, έρεη γίvεη 

ζε ηoύηε εδώ ηε γε 

είκαζηε κηα oηθoγέvεηα 

κεγάιε θη αξκovηθή 

δίρσο ζύvoξα ζηo ράξηε 

πάεη o θόβoο, πάεη ε απάηε 

αθoύ o έvαο γηα ηov άιιo 

πιένλ  

λνηάδεηαη πνιύ 

*Τραγούδι 



Γηα ζέvα Γέζπoηvα 

Καη θάζε Γέζπoηvα  

Πoπ πξoζπαζεί 

Μα δεv κπoξεί 

Nα επηδήζεη  

Σηov θόζκo ηoύηo ηov ηξειό 

Γηα ζέvα Γέζπoηvα 

Καεκέvε Γέζπoηvα 

Σήκεξα εδώ ζξεvώ 

 

Γεv ήζoπv ηίπoηα ζπoπδαίo 

Ψειά δεv είρεο ηδαvηθά 

Δίρεο θη εζύ παξ‘ όια ηαύηα 

Κάπoηα δηθαηώκαηα απιά 

Καvείο δεv ζε θαηάιαβε 

Ούηε ζ‘ αγάπεζε αξθεηά 

'Ζζειεο πάvηα ηόζo ιίγα 

Μα ηα ζηεξήζεθεο θαη απηά 

Δζέvα Γέζπoηvα 

Καη θάζε Γέζπoηvα 

Πoπ πξoζπαζεί 

Μα δεv κπoξεί 

Πηα vα μεθύγεη 

Από ηεο ζθέςεο ηov θινηό 

Δζέvα Γέζπoηvα 

Καεκέvε Γέζπoηvα 

Σήκεξα πόζo ζε ζπκπovώ 

 

Βoήζεηα επίκovα δεηoύζεο 

Μα πoηoο ζ‘ έπαηξvε ζηα ζoβαξά 

Γηα ειεπζεξία εθιηπαξoύζεο 

Πoπ ηεv επιήξσζεο ηόζo αθξηβά 

'Ζζειεο ηόζo vα κηιήζεηο 

Μα η‘ απηηά όισv ήζαv θιεηζηά 

Σαv έvα απόκαθξo αζηέξη 

Γηέγξαςεο ηεv ηξoρηά ζoπ ζησπειά 

ΓIΑ ΣΖ ΓΔΠΟIΝΑ* 

Γηα ζέvα Γέζπoηvα 

Καη θάζε Γέζπoηvα  

Πoπ πξoζπαζεί 

Μα δεv κπoξεί 

Ν‘ αvηαπεμέιζεη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο δσήο 

Γηα ζέvα Γέζπoηvα 

Καεκέvε Γέζπoηvα 

Δίκαζηε ππεύζπvoη θη εκείο 

1991 
*Τραγούδι ποσ γράθηηκε για μια γνωζηή μοσ κοπέλα ποσ ασηοκηόνηζε ζηα 23 ηης τρόνια.  



Τα ρξόvηα πoπ πεξάζαv  

πξoζθoιιήζεηο κoύ κoηξάζαv  

ηώξα δε πoπ είκαη κόvoο  

θαη κε ζπvζιίβεη o πόvoο  

πξoζπαζώ όζo κπoξώ  

ζηα δπν κoπ πόδηα vα ζηαζώ   

 

Μαvάδεο, παηεξάδεο 

θίιoη θαη θηιεvάδεο 

εvέξγεηα κoπ απoζπoύζαv 

θαη κε απoκπδoύζαv 

πείζνληάο κε γη’ απηό 

πσο ήκoπv ππεύζπvoο εγώ 

   

      Σηo θαιό, έρε γεηα  

      παιηέ κoπ εαπηέ   

      ζ’ εθηηκώ, κα πξoηηκώ  

      vα ρσξίζoπκ’ εδώ 

Τα ρξόvηα πoπ πεξάζαv  

αvαζθάιεηεο κoύ κoηξάζαv  

θαη ηώξα πoπ είκαη κόvoο  

κε δπvαζηεύεη o θόβoο  

θαη πξoζπαζώ  

θάπσο vα θξαηεζώ  

 

Θεηάδεο θαη γηαγηάδεο 

δάζθαιoη θαη παπάδεο 

εvoρέο  κoύ εμαπoιoύζαv 

θαη κ’ απoδπvακoύζαv 

αv θαη ηoικώ vα πσ 

πσο έθηαηγα θη εγώ γη’ απηό 

 

    Σηo θαιό, έρε γεηα 

    παιηέ κoπ εαπηέ  

    κε ππεξέηεζεο πηζηά 

    κα θηάvεη ηώξα πηα 

Τα ρξόvηα πoπ είv’ κπξoζηά κoπ 

ζ’ αvέβσ ηo Γoιγoζά κoπ 

επηιoγή δεv έρσ  

ζα θηάζσ όπoπ αvηέρσ 

αθόκα θη αv γθξεκηζηώ 

ζα ’καη ππεύζπvoο εγώ 

 

Γηαηζζήζεηο, παξαηζζήζεηο 

θάξκα θαη πεπoηζήζεηο 

ζε βάζoο ζα ηα ςάμσ 

θαη ζα ηα μεηηvάμσ 

ώζπoπ θάπoηε εv θαηξώ 

v’ απειεπζεξσζώ 

 

     Καιώο ήξζεο αv θη αξγά 

     εαπηέ αvαδεηεηή 

     ηεο πoξείαο καο ηα βoπvά 

     ζα δηαζρίζoπκε καδί  

ΣΟ ΚΑΛΟ, ΔΥΔ ΓΔIΑ* 

*Τραγούδι 



Μεξηθoί ιέvε 

πσο είκαη γιπθηά θαη έρσ ρηoύκoξ 

άιιoη πάιη πσο είκαη ζθιεξή θαη ζιηβεξή 

όζo γηα κέvα απιά δηεξσηώκαη 

ηη vα ’v’ ζη’ αιήζεηα απηό πoπ είκαη 

ή αv είκαη θαv δσvηαvή! 

 

Τειηθά… 

 

Δίκ’ εθείvo πoπ voκίδσ εγώ 

θαη απηό πoπ voκίδoπv oη άιιoη 

κα κηα κέξα ζπvεηδεηoπoηώ 

πσο δεv είκαη oύη’ εθείvo oύηε απηό 

κα κηα ύπαξμε πην κεγάιε 

 

*Τξαγνύδη 1991 

ΣΗ ΔΗΜΑΗ* 

Πέξ’ απ' ηo voπ 

Πέξ’ απ' ηo ζώκα 

είvαη θάηη πoπ θηεξoπγίδεη ειεύζεξo 

είv’ θσηεηvό, θαζάξηo θη αηώvηo 

απαιιαγκέvo απ’ ηα εζύ θαη ηα εγώ 

 

Μπoξεί ιoηπόv… 

 

Να ’καη εθείvo πoπ voκίδσ εγώ 

θαη απηό πoπ voκίδoπv oη άιιoη 

κα ηειηθά θη αvακθηζβήηεηα 

είκ’ εθείvo πoπ ήκoπv πάvηoηε: 

κηα ύπαξμε ζαθώο πoιύ πην κεγάιε 

 



Πoηέ δεv είρα θαvηαζηεί 

πσο ζ’ άιιαδε ε θύζε 

ηα θαηξηθά θαηvόκεvα 

πσο ζα παίξvαγαv θη απηά θξίζε 

Μα vα πoπ 'ξζε ε ώξα 

vα κάζσ πηα vα δσ 

ρσξίο βξovηέο θαη αζηξαπέο 

vα ζείoπv ηov oπξαvό 

 

Σύvvε-ζύvvε-ζύvvεθα 

ηπρoδηώθηεο ησv αηζέξσv 

γηα ζηαζείηε κηα ζηηγκή 

θαη ραξίζηε καο ιίγε 

πoιύ-πoιύηηκε βξoρή 

γηα vα μεδηςάζεη 

ε ηαιαίπσξε απηή ε γε 

πoπ ’ρεη ηώξα ηόζo καξαζεί 

 

*Τξαγνύδη  1991 

Πoηέ δεv ηo είρα ζθεθηεί 

ηov θόζκo vα πιεζηάζσ 

ηov έθξηvα αvειέεηα 

κα θαη θoβόκoπv κήπσο ηov ράζσ 

Καη vα πoπ ’ξζε ε ώξα 

πoπ κέζ’ ζηε κovαμηά 

θαηάιαβα επηηέιoπο 

ηη ζα πεη αvζξσπηά 

  

Σπvε-ζπvεζvίηεο κoπ 

ηαμηδηώηεο ηoπ πιαvήηε 

γηα ζηαζείηε κηα ζηηγκή 

θαη πξoζθέξεηε ιίγo 

πoιύ-πoιύηηκε ζηoξγή 

v’ αvαζάvoπv θάπσο 

oη ηαιαίπσξoί καο oη αδεξθoί 

πoπ ’ρoπv ηώξα ηόζo καξαζεί 

 

ΤΝΝΔΦΑ* 



*Τξαγνύδη πνπ παξνπζηάζηεθε ζε γηνξηή ηεο Αξκνληθήο Εσήο ηνλ Μάην 

1991 ζηε Μπξξηλνύληα. Τν απέδσζε ν Γεκήηξεο Πνιπδώλεο θαη ηξίθσλν 

ζύλνιν από ηηο Ηνπιία Τξνύζζα, Νίθε Χξνλνπνύινπ θαη Όιγα Δκκαλνπήι. 

Τ’ όvoκά Σoπ ζηo ζηόκα κoπ 

γίvεηαη κέιη δηάθαvo 

πoπ γιπθαίvεη ηov θάζε κoπ ιόγo 

 

Θεέ κoπ, η’ όvoκά Σoπ είvαη ζα κέιη γιπθό 

 

Τ’ όvoκά Σoπ ζηα ρέξηα κoπ 

γίvεηαη δάδα άζβεζηε 

πoπ θσηίδεη ηεv θάζε κoπ άγvoηα 

 

Θεέ κoπ, η’ όvoκά Σoπ είvαη δαδί θσηεηvό 

 

Τ’ όvoκά Σoπ ζηε ζθέςε κoπ 

γίvεηαη ήρoο oπξάvηoο 

πoπ απαιαίvεη ηov θάζε κoπ πόvo 

 

Θεέ κoπ, η’ όvoκά Σoπ είvαη ήρoο απαιόο 

 

Τ’ όvoκά Σoπ ζηα ρείιε κoπ 

γίvεηαη θηιί ηξπθεξό 

πoπ εζπράδεη ηεv θάζε κoπ αvαζθάιεηα 

 

Θεέ κoπ, η’ όvoκά Σoπ είvαη θηιί ηξπθεξό 

Τ’ όvoκά Σoπ ζηεv θαξδηά κoπ 

γίvεηαη αγάπε αγvή 

πoπ αθαvίδεη ηov θάζε κoπ θόβo 

 

Θεέ κoπ, η’ όvoκά Σoπ είvαη αγάπε αγvή 

Σ’ ΟΝΟΜΑ ΟΤ, ΘΔΔ ΜΟΤ* 

1991 



ΔΛΑΣΔ ΝΑ ΔΝΩΟΤΜΔ ΣΑ ΥΔΡΗΑ* 

  

Διάηε vα εvώζoπκε ηα ρέξηα 

γύξσ από ηεv παηξίδα ηε ζηξoγγπιή 

γηα vα ηεv πξoζηαηεύζoπκε 

 

Διάηε vα εvώζoπκε ηα ρέξηα 

γύξσ απ’ ηα πovεκέvα καο αδέξθηα 

γηα vα ηα εκςπρώζoπκε 

 

Διάηε vα εvώζoπκε ηα ρέξηα 

γύξσ απ’ ηα πιεγσκέvα καο εγώ 

γηα v’ απoηαπηηζηoύκε από απηά 

1991 *Τξαγνύδη 



ΠΟΟ ’ ΑΓΑΠΩ* 

 

Πόζo ζ’ αγαπώ 

είζαη ε πιάζε όιε 

θη εγώ έvα θύηηαξo 

 

Έvα θύηηαξo 

Μέζ’ ζηo ζώκα 

ηεο αvζξσπόηεηαο 

κέζ’ Δζέvα 

  

1991 
*Τξαγνύδη 



Πoηα vα 'vαη ε αιήζεηα 

ςάρλσ vα βξσ 

κέζ’ ζηηο ζρέζεηο, ζηα βηβιία, 

αγθαιηά κε ηo Θεό. 

 

Κάζε άvζξσπoο κέζ' ζηεv 

άγvoηα ηoπ 

αιιηώο ηεv εθιακβάvεη 

θη εθεί πoπ ηελ επξίζθεη, 

εθεί 'vαη πoπ ηε ράvεη. 

*Τξαγνύδη πνπ γξάθηεθε αξρηθά γηα ηα παηδηά 

πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηα καζήκαηα ησλ 

«Αλζξσπίλσλ Αμηώλ». Ζ δεύηεξε ζηξνθή 

άιιαμε ην 1998 γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πνίεκα ζαλ εηζαγσγή ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ 

«Τα Πέπια ηεο Πιάλεο». 

1991 & 1998 

ΠΟΗΑ ΝΑ ’ΝΑΗ Ζ ΑΛΖΘΔΗΑ;* 

Ζ αιήζεηα είvαη κία 

θαη ζα ζαο ηεv πσ 

ζα ηεv θξαηήζεη’ όκσο κπζηηθό: 

είκαζη’ έvα κε ηov Γεκηoπξγό καο 

είκαζηε ιoηπόv ζεoί 

ζηov βαζύηεξo εαπηό καο 

ή 

Τεv αιήζεηα ζα ηε βξσ όκσο κέζα κoπ, 

ζθεπαζκέvε από ηα πέπια ηεο πιάvεο κoπ. 

θάζε έvα πoπ ζεθώvσ, 

ηo είvαη κoπ καηώvεη, 

κα όηαv πηα ηεv αvηηθξύζσ, 

απηό κε απειεπζεξώvεη. 



ΑΦΗΓΗΤΗΣ  

Μέξα ηε κέξα 

Όιo θαη πην πoιύ 

Βιέπσ ηε ζύγθξoπζε ηεο  θoηvσvίαο 

Ν’ αvηαvαθιά  

Τε δπζαξκovία κoπ ηεv εζσηεξηθή 

Σθέθηεθα ιoηπόv 

Πσο, κηα θαη δεv κπoξώ v’ αιιάμσ 

'Οιoπ ηoπ θόζκoπ ηo πoηόv 

Να θάvσ κηα πξoζπάζεηα 

Να ηζoξξoπήζσ ηε δηθή κoπ αζηάζεηα 

Σπκβάιιovηαο έηζη ζεηηθά 

Σηoπ πεξηβάιιovηόο κoπ ηε ζπκπεξηθoξά 

 

ΦΟΡΨΓIΑ 

Δηξήvε ζηηο ζθέςεηο κoπ 

Τηο ζέζεηο θαη ηηο πξoζέζεηο κoπ 

Δηξήvε ζηηο ζρέζεηο κoπ 

Δηξήvε 

 

ΣΟΛΟ  

Όηαv ηηο ζθέςεηο κoπ ζα δηαπεξvά 

Θα voηώζσ όκoξθα θη  αξκovηθά 

Πώο ζα κπoξώ ιoηπόv αξvεηηθά 

Τoπο άιιoπο πιέov vα ζθεθηώ; 

ΦΟΡΨΓIΑ  

Δηξήvε ζηηο ιέμεηο κoπ 

Καη ζηηο αvηηπαξαζέζεηο κoπ 

Δηξήvε ζηηο αvηηζέζεηο κoπ 

Δηξήvε 

 

ΣΟΛΟ 

Όηαv ηηο ιέμεηο κoπ ζα θπβεξvά 

Θα voηώζσ όκoξθα θη αξκovηθά 

Πώο ζα κπoξώ ιoηπόv αξvεηηθά 

Σηoπο άιιoπο πιέov vα κηιώ; 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ  

Νoκίδσ πσο δεv είvαη αδύvαηo 

Φξεηάδεηαη όκσο επηκovή 

Μηα θαη oη ζπvήζεηεο ηoπ παξειζόvηoο 

Φέξvoπv αvηίζηαζε ζηεv αιιαγή 

 

ΦΟΡΨΓIΑ  

Δηξήvε ζηηο πξάμεηο κoπ 

Τηο θάζεηο θαη ηηο πξoθάζεηο κoπ 

Δηξήvε ζ’ όιεο ηηο ηάζεηο κoπ 

Δηξήvε 

 

ΣΟΛΟ   

Όηαv ηηο πξάμεηο κoπ ζα oξίδεη πηα 

Θα voηώζσ όκoξθα θη αξκovηθά 

Πώο ζα κπoξώ ιoηπόv αξvεηηθά 

Σηoπο άιιoπο πιέov vα θεξζώ; 

 

ΦΟΡΨΓIΑ  

Δηξήvε ζηα όζα αηζζάvoκαη 

Μα θαη ζ’ απηά πνπ απερζάvoκαη 

Δηξήvε ζ' ό,ηη δηαηζζάvoκαη 

Δηξήvε 

 

ΣΟΛΟ  

Κη όηαv από γαιήvε θoξεζηώ 

Θα είκ' έvα άηoκo πην αξεζηό 

Καη ζα κπoξέζσ ηεv εηξήvε κoπ 

Με άιιoπο πηα vα κoηξαζηώ 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ  

Να, βιέπσ θη άιιoπο vα θάvoπv ηo ίδηo! 

Γεv είκαη κόvoο ζηo παηρvίδη, επηπρώο! 

Υπάξρεη ιoηπόv ειπίδα... 

Υπάξρεη ειπίδα! 

1991 *Τξαγνύδη 

ΤΠΑΡΥΔI ΔΛΠIΓΑ* 



Ενύκε ζ΄ έλαλ θόζκν 

θνβηζκέλν πνιύ 

κε αμίεο θαηαπαηεκέλεο 

θαη αληζόηεηα λα θπξηαξρεί 

ην ζπκθέξνλ πξνέρεη 

ην εγώ ππεξηεξεί 

ν θόζκνο ηνπ ζήκεξα 

κε πνλάεη πνιύ 

 

 Γηαηί είλαη ν θόζκνο κνπ 

 ζθνηεηλόο 

 θαη ηξνκαθηηθόο 

 απηόο ν θόζκνο κνπ 

 ν απέξαληνο 

 θαη κνλαρηθόο 

Θέισ έλαλ θόζκν 

ηξπθεξό πνιύ 

εηιηθξίλεηα λα βαζηιεύεη 

ζεβαζκόο λα κεζνπξαλεί 

ν ρξόλνο λα είλαη θίινο κνπ 

ηίπνηα λα κε κ’ απεηιεί 

ζέισ ν θόζκνο ηνπ αύξην 

λα ΄λαη κη’ αγθαιηά δεζηή 

 

 Να είλαη ν θόζκνο κνπ 

 θσηεηλόο 

 θαη θαληαζηηθόο 

 απηόο ν θόζκνο κνπ 

 ν απέξαληνο 

 θαη κνλαδηθόο 

ΚΟΜΟ* 

*Τξαγνύδη 



Μέζα ζε θύθινπο ρξόληα ραλόκνπλα 

Μέζα ζε δίλεο ζηξνβηιηδόκνπλα 

Ψάρλνληαο γηα λνήκαηα 

Σ’ ηνπ λνπ ηα λήκαηα 

 

Οη θύθινη όκσο πνηέ δελ έθιεηλαλ 

Καη νη δίλεο ζπρλά κε έπληγαλ 

Κξαηώληαο κε δέζκηα 

Μέζ’ ζηα λνήκαηα 

Πνπ δελ ήηαλ παξά κόλν ππξνηερλήκαηα 

 

Πνιέκεζα δίθαηα  

Καη θάπνηε θέξδηζα 

Πόλεζα σο ηα κύρηα  

Μα ζηελ άιιε όρζε πέξαζα 

Πνιέκεζα αιιά θέξδηζα 

 

*Τξαγνύδη  

Πέκπηε, 8 Ηνπλίνπ 2000 

Κη αλ κέζ’ ζε θύθινπο πάιη βξεζώ 

Καη από ηηο δίλεο παξαζπξζώ 

Δίκαη ειεύζεξε από ηα λνήκαηα 

Πνπ κε θξαηνύζαλ δέζκηα 

Μέζα ζηα κλήκαηα 

Γηαηί ηώξα ζέισ κνλάρα λα δσ 

 

Πνιέκεζα δίθαηα  

Καη θάπνηε θέξδηζα 

Πόλεζα σο ηα κύρηα  

Μα ζηελ άιιε όρζε πέξαζα 

Πνιέκεζα αιιά θέξδηζα 

ΚΤΚΛΟΗ* 



Με δέρηεθεο έηζη όπσο ήκνπλ 

Απηό από κόλν ηoπ ζα πεη πνιιά 

Μ’ αγάπεζεο κε ηηο πιεγέο κoπ 

Όηαλ εγώ δεv αλερόκνπλ ηoλ εαπηό κoπ θαιά-θαιά 

 

Αγαπεκέλε θίιε δέμνπ 

Δvα ζεξκό επραξηζηώ 

Γηα όζα πέξαζεο καδί κoπ 

Δηιηθξηλά ζ’ επγλσκνλώ 

 

Τo βιέκκα ζoπ όιν ζπκπόληα 

Με πεξηέβαιε κε δεζηαζηά 

Τα ιόγηα ζoπ γεκάηα ειπίδα 

Με ζηήξηδαλ εγθισβηζκέλνο εθεί πoπ ήκoπv ζηα βαζηά 

 

Αγαπεκέλε θίιε δέμνπ 

Έλα ζεξκό επραξηζηώ 

Γηα όζα ηξάβεμεο καδί κoπ 

Δηιηθξηλά ζ’ επγλσκνλώ 

 

*Τξαγνύδη 

Με άθνπγεο ρσξίο λα θξίλεηο 

Απηό γηα κέλα ήηαλ αξθεηό 

Γεv δηέθνπηεο γηα vα ζπγθξίλεηο 

Ή λα κεηώζεηο απηό πoπ βίσλα ζαλ λα ’ηαλ  παιαβό 

 

 Αγαπεκέλε θίιε δέμνπ 

 Έvα ζεξκό επραξηζηώ 

 Γηα όζα άληεμεο καδί κoπ 

 Δηιηθξηλά ζ’ επγλσκνλώ 

 

  Αγαπεκέλε θίιε, άθoπ 

  Έθαλ’ απιά ό,ηη κπoξώ 

  Γηα όζα έκαζα θνληά ζoπ 

  Κη εγώ άιιν ηόζν ζ’ επγλσκνλώ 

 

ΓΗΑ ΔΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΦΗΛΟ* 



ΓΔΞΟΤ ΣΖ ΕΩΖ* 

 
Γέμνπ ηε δσή 

έηζη όπσο είλαη 

θάζε ηεο ζηηγκή 

ηέιεηα είλαη έηζη όπσο είλαη 

Μ’ αλ, παξεκπηπηόλησο, 

δελ ζ’ αξέζεη θάηη… 

δέμνπ κε αγάπε  

θη απηό ζνπ ην θνκκάηη 

 

Ζ δσή είλαη κηα ζπάληα εκπεηξία 

θάζε ηεο ζηηγκή κηα επθαηξία 

γηα λα εμειηρζείο θαη λα βηώζεηο 

ην ζαύκα ηεο Γλώζεο 

 

Όια είλαη όλησο 

έηζη όπσο πξέπεη 

θαη ζα σθειεζεί 

έηζη όπνηνο ηα βιέπεη 

 
*Τξαγνύδη 



ΔΣΩ* 
 

Χάξηζέ κνπ ην γέιην 

Γηα λα γηνξηάζσ ηε δσή 

Έζησ έλα ρακόγειν 

Γηα λ’ απνιαύζσ ηε ζηηγκή 

Come and lift my sorrow 

 

From the depths of nowhere land 

Bring it in life’s tomorrow 

Brightened, enlightened, 

Softened and heightened 

In my mind’s fairyland 

 

Χάξηζέ κνπ εηξήλε 

Γηα λ’ αλζίζεη ε δσή 

Έζησ ιίγε γαιήλε 

                                   Να κνπ ρατδέςεη ηελ ςπρή    

*Τξαγνύδη ζε κνπζηθή Βαιίζεηαο Βξύδα. Ννέκβξηνο 2002 



Άιινη ηξέρνπλε καλησδώο 

Άιινη πάιη θαπλίδνπλε ππξεησδώο 

Κάπνηνη ζθαξθαιώλνπλ ζε όξε θαη βνπλά 

Κη άιινη ελδίδνπλ ζην πάζνο ηνπο 

Φσξίο πξνθπιαθηηθά 

 

Έρνπκε όινη κηα ηάζε 

Μηα κπζηήξηα, νιέζξηα ηάζε 

Έρνπκε όινη κηα ηάζε 

Απηνθαηαζηξνθηθή 

 

Ακάλ κ’ απηή ηελ ηάζε 

Κάηη πξέπεη λα θάλνπκε ηεινζπάλησλ! 

1999 & 2010 
*Τξαγνύδη 

Έρνπκε όινη κηα ηάζε 

Μηα κπζηήξηα, νιέζξηα ηάζε 

Έρνπκε όινη κηα ηάζε 

Απηνθαηαζηξνθηθή 

 

Άιινη ην ξίρλνπλ ζην πνηό 

Άιινη πάιη ηξώλε ρσξίο ζηακαηεκό 

Κάπνηνη ηξειαίλνληαη ζηε δνπιεηά 

Κη άιινη θνιιάλε κε πάζνο  

Σηα λαξθσηηθά 

 

Έρνπκε όινη κηα ηάζε 

Μηα κπζηήξηα, νιέζξηα ηάζε 

Έρνπκε όινη κηα ηάζε 

Απηνθαηαζηξνθηθή 

 

ΔΥΟΤΜΔ ΟΛΟΗ ΜΗΑ ΣΑΖ* 



Τνπο γνλείο επραξηζηώ 

πνπ κνπ έδσζαλ δσή 

ηνπο δαζθάινπο  

πνπ κνπ θαιιηεξγνύλ ηελ ςπρή 

ηνπο θίινπο πνπ κε ζπληξνθεύνπλ 

ζεξκά επραξηζηώ 

κα πην πνιύ απ’ όια 

επραξηζηώ ηνλ Έλα 

ηνλ Γεκηνπξγό 

 

Σ’ επραξηζηώ, Θεέ κνπ,  

ζ’ επραξηζηώ! 

2011 
*Τξαγνύδη πνπ γξάθηεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ καζεκάησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ. 

Δπραξηζηώ ηνλ ήιην 

γηα ην θσο πνπ καο ραξίδεη 

ηνλ ηξπθεξό αέξα 

πνπ έξρεηαη θαη καο δξνζίδεη 

ην λεξό επραξηζηώ  

πνπ είλαη θαη δσνπνηό 

κα πην πνιύ απ’ όια 

επραξηζηώ ηνλ Έλα 

ηνλ Γεκηνπξγό 

 

Σ’ επραξηζηώ, Θεέ κνπ,  

ζ’ επραξηζηώ! 

Δπραξηζηώ η’ αζηέξηα 

γηα ηελ νκνξθηά ηνπο 

επραξηζηώ ηα ρέξηα 

γηα ηα θαηαζθεπάζκαηά ηνπο 

Δπραξηζηώ ην ζώκα 

πνπ είλαη όρεκα πηζηό 

κα πην πνιύ απ’ όια 

επραξηζηώ ηνλ Έλα 

ηνλ Γεκηνπξγό 

 

Σ’ επραξηζηώ, Θεέ κνπ,  

ζ’ επραξηζηώ! 

ΔΤΥΑΡΗΣΏ!* 
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