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ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΓΙΑ ΤΗΣ ΔΚΓΗΛΩΣΗΣ 

 

1. Άπνηζη (ζηο πεπιγιάλι ηο κπςθό) 
ποίηζη: Γιώπγορ Σεθέπηρ 

2. Βάπκα ζηο γιαλό 
ζηίσοι: Μίκηρ Θεοδωπάκηρ 

3. Τηρ ξενιηιάρ (θεγγάπι μάγια μος ‘κανερ) 
ζηίσοι: Δππίκορ Θαλαζζινόρ 

4. Η μςπηιά 
ζηίσοι: Νίκορ Γκάηζορ 

5. Ο καημόρ 
ποίηζη: Γημήηπηρ Φπιζηοδούλος 

6. Μαπγαπίηα Μαπγαπώ 
ζηίσοι: Μίκηρ Θεοδωπάκηρ 

7. Όμοπθη πόλη (θα γίνειρ δικιά μος) 
ζηίσοι: Γιάννηρ Θεοδωπάκηρ 

8. Τηρ δικαιοζύνηρ 
ποίηζη: Οδςζζέαρ Δλύηηρ 
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01. Άρνηςη ( Στο περιγιάλι το κρυφό ) 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Γιϊργοσ Σεφζρθσ 
 
 
*ειςαγωγι+ 
 

Στο περιγιάλι το κρυφό 
κι άςπρο ςαν περιςτζρι 
διψάςαμε το μεςθμζρι 
μα το νερό γλυφό. 
Διψάςαμε το μεςθμζρι 
μα το νερό γλυφό. 
 
*ειςαγωγι+ 
 

Πάνω ςτθν άμμο τθν ξανκι 
γράψαμε τ’ όνομά τθσ 
Ωραία που φφςθξε ο μπάτθσ 
και ςβιςτθκε θ γραφι. 
Ωραία που φφςθξε ο μπάτθσ 
και ςβιςτθκε θ γραφι 
 
*ειςαγωγι+ 
 

Με τι καρδιά, με τι πνοι,  
τι πόκουσ και τι πάκοσ 
πιραμε τθ ηωι μασ· λάκοσ! 
κι αλλάξαμε ηωι. 
Πιραμε τθ ηωι μασ· λάκοσ! 
κι αλλάξαμε ηωι. 
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02. Βάρκα ςτο γιαλό 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Μίκθσ Θεοδωράκθσ 
 
*ειςαγωγι+ x2 

 

Πζντε πζντε δζκα 
δζκα δζκα ανεβαίνω τα ςκαλιά (…) 
για τα δυο ςου μάτια, για τισ δυο φωτιζσ  
που όταν με κοιτάηουν νιϊκω μαχαιριζσ. 
 
Βάρκα ςτο γιαλό, βάρκα ςτο γιαλό |x2 
γλάςτρα με ηουμποφλι και βαςιλικό. |x2 
 
 
*ειςαγωγι+ x2 

 
Πζντε πζντε δζκα  
δζκα δζκα κα ςου δίνω τα φιλιά. (…) 
Κι όταν ςε μεκφςω, κι όταν κα ςε πιω 
κα ςε νανουρίςω με γλυκό ςκοπό. 
 

Βάρκα ςτο γιαλό, βάρκα ςτο γιαλό |x2 
γλάςτρα με ηουμποφλι και βαςιλικό. |x2 
 
 
*ειςαγωγι+ x2 
 

Πζντε πζντε δζκα  
δζκα δζκα κατεβαίνω τα ςκαλιά (…) 
φεφγω για τα ξζνα, για τθν ξενιτιά 
και μθν κλαισ για μζνα αγάπθ μου γλυκιά. 
 
Βάρκα ςτο γιαλό, βάρκα ςτο γιαλό |x2 
γλάςτρα με ηουμποφλι και βαςιλικό. |x2 
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03. Τησ ξενιτιάσ (Φεγγάρι μάγια μου 'κανεσ) 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Ερρίκοσ Θαλαςςινόσ 
 
 
*ειςαγωγι+ x2 

 

Φεγγάρι μάγια μου ‘κανεσ 
και περπατϊ - και περπατϊ ςτα ξζνα 
είναι το ςπίτι ορφανό, ορφανό 
αβάςταχτο το δειλινό 
και τα βουνά - και τα βουνά - και τα βουνά κλαμζνα. 
Στείλ’ ουρανζ μου ζνα πουλί 
να πάει ςτθ μάνα υπομονι. 
 
*ειςαγωγι+ x2 
 

Στείλε ουρανζ μου ζνα πουλί 
ζνα χελι- ζνα χελιδονάκι,  
να πάει να χτίςει τθ φωλιά, αχ τθ φωλιά 
ςτου κιπου τθν κορομθλιά 
δίπλα ςτο μπα- δίπλα ςτο μπα- δίπλα ςτο μπαλκονάκι. 
Στείλ’ ουρανζ μου ζνα πουλί 
να πάει ςτθ μάνα υπομονι 
 
Να πάει ςτθ μάνα υπομονι 
δεμζνθ ςτο - δεμζνθ ςτο μαντίλι 
προικιά ςτθν αδερφοφλα μου, αδερφοφλα μου 
και ςτθ γειτονοποφλα μου 
γλυκό φιλί - γλυκό φιλί - γλυκό φιλί ςτα χείλθ. 
Στείλ’ ουρανζ μου ζνα πουλί 
να πάει ςτθ μάνα υπομονι. 
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04. Η μυρτιά 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Νίκοσ Γκάτςοσ 
 
*ειςαγωγι+ x2 

 

Είχα μια κάλαςςα ςτο νου 
κι ζνα περβόλι, περιβόλι τ’ ουρανοφ, 
κι ζνα περβόλι, περιβόλι τ’ ουρανοφ.  
Τθν ϊρα π’ άνοιγα πανιά 
για τθν απάνω γειτονιά.  
Για τθν απάνω γειτονιά,  
τθν ϊρα π’ άνοιγα πανιά 
 
Στα παρακφρια τα πλατιά |x2 
χαμογελοφςε μια μυρτιά. |x2 
 
Κουράςτθκα να περπατϊ |x2  
και τθ ρωτϊ και τθ ρωτϊ. |x2 
 
*ειςαγωγι+ x2 

 

-Πεσ μου, μυρτιά, να ςε χαρϊ 
Ποφ κα βρω χϊμα, κα βρω χϊμα και νερό, 
ποφ κα βρω χϊμα, κα βρω χϊμα και νερό. 
να ξαναχτίςω μια φωλιά 
για τθσ αγάπθσ τα πουλιά. 
Για τθσ αγάπθσ τα πουλιά, 
να ξαναχτίςω μια φωλιά. 
 
Στα παρακφρια τα πλατιά  |x2 
είδα και δάκρυςε θ μυρτιά. |x2 
 
Τθν ϊρα π’ άνοιγα πανιά  |x2 
για τθν απάνω γειτονιά.  |x2 
 
Για τθν απάνω γειτονιά.  |x2 
 



ΕΙΜΑΣΤΕ 1013                           ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ                        30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 
05. Καημόσ 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Δθμιτρθσ Χριςτοδοφλου 
 
*ειςαγωγι+ 

 

Είναι μεγάλοσ ο γιαλόσ 
είναι μακρφ το κφμα 
είναι μεγάλοσ ο καθμόσ 
κι είναι πικρό το κρίμα. 
 
Ποτάμι μζςα μου πικρό 
το αίμα τθσ πλθγισ ςου 
κι από το αίμα πιο πικρό 
ςτο ςτόμα το φιλί ςου. 
Κι από το αίμα πιο πικρό 
ςτο ςτόμα το φιλί ςου. 
 
*ειςαγωγι+ 

 

Δεν ξζρεισ τι ‘ναι παγωνιά 
βραδιά χωρίσ φεγγάρι 
να μθ γνωρίηεισ ποια ςτιγμι 
ο πόνοσ κα ςε πάρει. 
 
Ποτάμι μζςα μου πικρό 
το αίμα τθσ πλθγισ ςου 
κι από το αίμα πιο πικρό 
ςτο ςτόμα το φιλί ςου. 
Κι από το αίμα πιο πικρό 
ςτο ςτόμα το φιλί ςου. 
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06. Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Μίκθσ Θεοδωράκθσ 
 
*ειςαγωγι+ 

 

Η Μαργαρίτα θ Μαργαρϊ, περιςτεράκι ςτον ουρανό... 
τον ουρανό μεσ ςτα δυο ςου μάτια κοιτάηω,  |x2 
βλζπω τθν ποφλια και τον αςτεριςμό.   |x2 
 
Η μάνα ςου είναι τρελι 
και ςε κλειδώνει μοναχι,  
ςαν κζλω νά `μπω ςτθν κάμαρι ςου 
μου ρίχνεισ μεταξωτό ςκοινί,  
και κλειδωμζνουσ μασ βλζπει θ νφχτα,  
μασ βλζπουν τ’ άςτρα κι θ χαραυγι. 
 
*ειςαγωγι+ 

 

Η Μαργαρίτα θ Μαργαρϊ, βαρκοφλα ςτο Σαρωνικό... 
Σαρωνικζ μου, τα κυματάκια ςου δϊς’ μου,  |x2  
δϊς’ μου τ’ αγζρι, δϊς’ μου το πζλαγο.  |x2 
 
Η μάνα ςου είναι τρελι 
και ςε κλειδώνει μοναχι… 
 
*ειςαγωγι+ 

 

Η Μαργαρίτα θ Μαργαρϊ, δεντράκι ςτο Βοτανικό... 
Πάρε το τραμ μόλισ δεισ πωσ πζφτει θ νφχτα,  |x2 
πζφτουν οι ϊρεσ, πζφτω, λιποκυμϊ.   |x2 
 
Η μάνα ςου είναι τρελι 
και ςε κλειδώνει μοναχι,  
ςαν κζλω νά `μπω ςτθν κάμαρι ςου 
μου ρίχνεισ μεταξωτό ςκοινί,  
και κλειδωμζνουσ μασ βλζπει θ νφχτα,   |x3 
μασ βλζπουν τ’ άςτρα κι θ χαραυγι.   |x3 
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07. Όμορφη πόλη (Θα γίνεισ δικιά μου) 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Γιάννθσ Θεοδωράκθσ 

 
 
[ορχθςτρικό] 

 

Όμορφθ πόλθ, φωνζσ μουςικζσ 
απζραντοι δρόμοι, κλεμμζνεσ ματιζσ. 
Ο ιλιοσ χρυςίηει, χζρια ςπαρμζνα, 
βουνά και γιαπιά, πελάγθ απλωμζνα. 
 
Θα γίνεισ δικιά μου  
πριν ζρκει θ νφχτα, 
τα χλωμά τα φϊτα πριν ρίξουν δίχτυα. 
Θα γίνεισ δικιά μου. 
 
[ορχθςτρικό] 

 

Θα γίνεισ δικιά μου  
πριν ζρκει θ νφχτα, 
τα χλωμά τα φϊτα πριν ρίξουν δίχτυα. 
Θα γίνεισ δικιά μου. 
 
Η νφχτα ζφταςε, τα παράκυρα κλείςαν, 
θ νφχτα ζπεςε, οι δρόμοι χακικαν. 
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08. Τησ δικαιοςφνησ 
Μίκθσ Θεοδωράκθσ / Οδυςςζασ Ελφτθσ 
 
*ειςαγωγι+ 
 

Τθσ δικαιοςφνθσ ιλιε νοθτζ 
και μυρςίνθ εςφ δοξαςτικι 
μθ παρακαλϊ ςασ μθ     |x3 
λθςμονάτε τθ χϊρα μου! 
 
*ειςαγωγι+ 
 

Αετόμορφα τα ζχει τα ψθλά βουνά 
ςτα θφαίςτεια κλιματα ςειρά 
και τα ςπίτια πιο λευκά    |x3 
ςτου γλαυκοφ το γειτόνεμα! 
 
*ειςαγωγι+ 
 

Τα πικρά μου χζρια με τον Κεραυνό 
τα γυρίηω πίςω απ’ τον Καιρό 
τουσ παλιοφσ μου φίλουσ καλϊ  |x3 
με φοβζρεσ και μ’ αίματα! 
 
*ειςαγωγι+ 
 

Τθσ δικαιοςφνθσ ιλιε νοθτζ 
και μυρςίνθ ςυ δοξαςτικι 
μθ παρακαλϊ ςασ μθ     |x3 
λθςμονάτε τθ χϊρα μου! 
Μθ παρακαλϊ ςασ μθ  
λθςμονάτε τθ χϊρα μου! 

 


