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1 ΣΟ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟ 

 

Γηαδψζηε ην ζ' φιε ηε Γε, δηαδψζηε ην ζηε ζθαίξα 
κηα θαλνληά ηεξάζηηα ζα ξίμνπκε κηα κέξα 

θη απφ ηε Γε ζα θχγνπκε λα πάκε ζηε ειήλε 
λα βξνχκε εμσγήηλνπο λα ηνπο θάλνπκε ηειαηίλη. (*) 

Σν ππξνβνιηθφ πνιχ ην αγαπψ. 

Ο πφιεκνο ηειείσζε, κπνπθάια έρνπκε κείλεη 
ην ππξνβνιηθφ καο ηψξα πηα ηη ζ‟ απνγίλεη? 

Πάεη ν παιηφο θαιφο θαηξφο πνπ ξίρλαλ ηα θαλφληα 
θαη ηξαληαδφηαλ ν ληνπληάο θαη ρέδνληαλ η' αεδφληα. 

Σν ππξνβνιηθφ πνιχ ην αγαπψ. 

Σα καχξα ξνχρα πάιησζαλ, πξαζίληζαλ νη θάκπνη 
έρνπκε γίλεη θινχθιεδεο η' αζηέξη καο δε ιάκπεη 

θη αθνχ θαλέλαλ δε κπνξεί ζηνλ θφζκν λα ζθνηψζεη 
δελ θψισζε ν Μπάξκπηθαλ θη έλα θφιπν ζα ζθαξψζεη. 

Γηαδψζηε ην ζ' φιε ηε Γε, δηαδψζηε ην ζηε ζθαίξα… 

 

ηίρνη : Άγγεινο πάξηαιεο 
Ζρνιήπηεο : Μπάκπεο Μπίξεο 

ηνχληην Bi-Kay, 25/3/2011 

 

Κψζηαο Σπκπαθηαλάθεο 

25/11/2011 Μνπζηθή : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Σξαγνχδη : Γηνλχζεο αββφπνπινο 

Ψαξαληψλεο 

Μημάδ : Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

ηνχληην Πάδι 

Δλνξρήζηξσζε : Εελνβία Αξβαληηίδε Παξαγσγφο : Άγγεινο πάξηαιεο 

Έπαημαλ νη κνπζηθνί : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

Παξαγσγή : Wish You Luck films ©2013 

Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Ο πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη νξηζηηθά θαη ην ππξνβνιηθφ έρεη πέζεη ζε 

απξαμία ψζπνπ κία αλαθνίλσζε ηνπ Ίκπευ Μπαξκπηθάλ, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Σειεβνιηθνχ 

πιιφγνπ,  ηαξάδεη ηα λεξά: Θα ζηείινπλ κε κία θαλνληά κία νβίδα ζηε ειήλε! Σα λέα δηαδίδνληαη 

κε φια ηα κέζα θαη κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Ο ελζνπζηαζκφο είλαη κεγάινο. Ο 

«Σππνγξάθνο» ηππψλεη ηηο εθεκεξίδεο κε ηα επίθαηξα θαη ηξαγνπδά καδί κε ηνλ αζπξκαηηζηή. 

εκείσζε: (*) «ε θάλσ ηειαηίλη» ζεκαίλεη «ε θάλσ καχξν ζην μχιν». Σειαηίλη είλαη ην δέξκα ηνπ 

κνζραξηνχ πνπ ην καιαθψλνπλ νη ηερλίηεο ρηππψληαο ην πνιιέο θνξέο θαη δπλαηά κε μχια. 

Μηθξαζηάηηθν, απφ ηελ ηνχξθηθε ιέμε telâtin πνπ είλαη κε ηε ζεηξά ηεο δάλεην απφ ηα Ρψζηθα. 

Σν ηξαγνχδη γξάθηεθε γηα ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ «ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ» 

Γείηε ηα video clip θαη θαηεβάζηε δσξεάλ φια ηα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλίαο ζην  www.spartalis.gr/moon 

 



2 Η ΚΑΛΑ 

 

Όινη βξηζθφκαζηε βαζηά εληφο ηνπ κέιινληνο καο  (*) 
θη ν ζάλαηνο πνπ θαξηεξά είλαη ν νβνιφο καο 
γηα ηηο ραξέο πνπ ιάβακε θαη γηα ηηο θαηαηγίδεο 

πνπ „λαη θη απηέο πνιχηηκεο, πνπ „λαη θη απηέο ειπίδεο 
θαη θάζε εκπφδην γηα θαιφ θαη θάζε εκπφδην ζθάια 

λα ηελ αλέβεη ν άλζξσπνο λα θάλεη 5 δάια. 

Αρ! Ο αεηφο ν έξεκνο πνπ ζηα θηεξά ηνπ ληψζεη 
η‟ αέξα ηελ αληίζηαζε θαη κε ην λνπ ηνπ θιψζεη 

πσο ζα „ηαλε πην ιέθηεξνο ζ‟ έλα θελφ αέξνο  (**) 
κα ζα ΄πεθηε ν θνπθαξάο γηα δελ ππάξρεη κέξνο 

θαιχηεξν απ‟ απηφ εδψ, θαιχηεξν απφ ηψξα 
θη αο θέγγνπλε νη νπξαλνί θη αο καίλεηαη ε κπφξα. 

Κη εκείο πνπ ήκαζηαλ νρηξνί γηα κέξεο, κήλεο, ρξφλνπο 
θη ν έλαο η‟ αιινχ εβάλακε δηαφινπο θαη ηξηβφινπο 

θίινη γελήθακε αξγά, κε θφπνπο κα ραιάιη 
θαη ην ινπινχδη ζαλ αλζεί έρεη αγθαζηνχ αγθάιε. (***) 

 

ηίρνη : Άγγεινο πάξηαιεο 
Ζρνιήπηεο : Κψζηαο Σπκπαθηαλάθεο 

25/11/2011 

Πάξηο Πεξπζηλάθεο 

12/1/2012 
Μνπζηθή : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Σξαγνχδη : Ψαξαληψλεο Μημάδ : Πάξηο Πεξπζηλάθεο 

Δλνξρήζηξσζε : Πάξηο Πεξπζηλάθεο Παξαγσγφο : Άγγεινο πάξηαιεο 

Έπαημαλ νη κνπζηθνί : Πάξηο Πεξπζηλάθεο 

Κσζηήο Αλεηάθεο 

Φίιηππνο Λεπθαδίηεο 

Παξαγσγή : Wish You Luck films ©2013 

Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Μεηά απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο νη  ήξσεο ηεο ηαηλίαο κνλνηάδνπλ θαη 

κάιηζηα γίλνληαη αγαπεκέλνη θίινη. Γηα λα ην γηνξηάζνπλ παίδνπλ ιχξα, ηξαγνπδάλε θαη ρνξεχνπλ 

απηφ ην ηξαγνχδη ζην δάζνο. 

εκεηψζεηο:  (*) Αλαθνξά ζε ζηίρν ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ    

  (**) Παξαβνιή ηνπ Κάλη    

  (**) Αλαθνξά ζε ζηίρν ηνπ Δξσηφθξηηνπ 

Σν ηξαγνχδη γξάθηεθε γηα ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ «ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ» 

Γείηε ηα video clip θαη θαηεβάζηε δσξεάλ φια ηα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλίαο ζην  www.spartalis.gr/moon 

 



3 ΥΑΡΣΙΝΟ ΣΟ ΦΔΓΓΑΡΑΚΙ (ΘΔΛΩ ΝΑ ΔΞΔΛΘΩ) 

 

Απηφ ηνλ πιαλήηε δελ ηνλ αληέρσ, ζέισ λα εμέιζσ. Βαξέζεθα ηηο γήηλεο ζέισ 
εμσγήηλεο κε 10 βπδάξεο, γθνκελάξεο, κε πφδηα αηειείσηα, πάζε αραιίλσηα, λα 
κε μεθνπξάδνπλ κεηά ηηο κάρεο πνπ ζα δίλσ κε ηέξαηα πξάζηλα, κε λχρηα γακςά, 
ηφζν ηξνκαθηηθά, αιιά φρη γηα κέλα πνπ είκαη αηξφκεηνο, ζηξαηηψηεο γελλαίνο 
ηνπ ππξνβνιηθνχ θη φκσο λνηψζσ ζαλ ηνλ ςχιιν θιεηδσκέλνο ζ‟ έλα ζθχιν, 
ζέισ άιινπο ζθχινπο, ππάξρεη έλαο θφζκνο εθεί έμσ πνπ ηνλ ζέισ πάξα πνιχ, 
πάξα πνιχ,  ζέισ πιαλήηεο, αζηέξηα, ήιηνπο, μέλνπο γαιαμίεο, λα γνπζηάξσ! 

Χάξηηλν ην θεγγαξάθη (*) ιέεη έλα ηξαγνπδάθη κα εγψ ιέσ πσο είλαη αιεζηλφ 
ζα ρσζψ ζε κηα νβίδα πνπ ζα έρσ ζαλ αζπίδα θαη κηα κέξα ζα ην επηζθεθηψ! 

Γελ είλαη απαξαίηεην, φπνηνο δελ ζέιεη αο κείλεη πίζσ, εδψ ζηε Γε, λα θάλεη 
εηξήλε, λα παίξλεη αζπηξίλε, λα παληξεχεηαη ρνληξέο, λα θάλεη 3 δνπιεηέο, λα ηνπ 
ηα ηξψλε νη ινγηζηέο, λ‟ αιιάδεη πάλεο ζε ρεζκέλα κσξά, θιαςηάξηθα. Φραξηζηψ 
δε ζα πάξσ, εγψ ηε δσή πνπ πνζψ ζα ηε βξσ ζηε ειήλε! 

Χάξηηλν ην θεγγαξάθη ιέεη έλα ηξαγνπδάθη… 

 

ηίρνη : Άγγεινο πάξηαιεο 
Ζρνιήπηεο : Μπάκπεο Μπίξεο 

ηνχληην Bi-Kay, 25/3/2011 

Μνπζηθή : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Σξαγνχδη : Γηνλχζεο αββφπνπινο Μημάδ : Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

ηνχληην Πάδι 

Δλνξρήζηξσζε : Εελνβία Αξβαληηίδε Παξαγσγφο : Άγγεινο πάξηαιεο 

Έπαημαλ νη κνπζηθνί : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

Παξαγσγή : Wish You Luck films ©2013 

Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ: Σν κεγάιν θαλφλη -ε «Κνινκβηάλα» φπσο ηελ απνθαινχλ- πνπ ζα 

ζηείιεη ηελ νβίδα ζην θεγγάξη θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζην έδαθνο, ζαλ πεγάδη κέζα ζην νπνίν ζα 

ρπζεί ην κέηαιιν γηαηί δηαθνξεηηθά ε θαηαζθεπή ελφο ηφζν κεγάινπ θαλνληνχ ζα ήηαλ αδχλαηε. 

θάβνληαη κηθξφηεξα πεγάδηα κέζα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ δπλακίηεο πνπ κε ηελ έθξεμε ηνπο 

ζα ελψζνπλ ηα κηθξά πεγάδηα ζε έλα ηεξάζηην. Δθαηνληάδεο εξγάηεο ζθάβνπλ ζε έλα θιίκα ραξάο 

θαη ππέξκεηξεο αηζηνδνμίαο ελψ ηαπηφρξνλα εθηεινχληαη θαη άιιεο εξγαζίεο φπσο ην θαινχπσκα, 

ην ιηψζηκν ηνπ κεηάιινπ, ε κεηαθνξά πιηθψλ θ.η.ι. . Έλαο απφ απηνχο πνπ ζθάβνπλ είλαη θαη ν 

«Σππνγξάθνο» πνπ ηαπηφρξνλα ηξαγνπδά κε ελζνπζηαζκφ. 

εκείσζε: (*) Ο ζηίρνο «Χάξηηλν ην θεγγαξάθη» είλαη ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ απφ ην νκψλπκν ηξαγνχδη 

πνπ κεινπνίεζε ν Μάλνο Χαηδηδάθηο ην 1967. 

Σν ηξαγνχδη γξάθηεθε γηα ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ «ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ» 

Γείηε ηα video clip θαη θαηεβάζηε δσξεάλ φια ηα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλίαο ζην  www.spartalis.gr/moon 

 



 4 ΣΟ ΦΙΓΙ ΣΗ ΔΓΔΜ 

 

Φεγγάξη ςειφ, θεγγάξη καθξηλφ 
έραζα ηνπο θίινπο κνπ θαη ςάρλσ λα ηνπ βξσ. 

Σα βνπλά είλαη ςειά, ε ζάιαζζα πιαηηά θη ν θφζκνο καο κεγάινο 
θαη πέξα απφ ηνλ θφζκν καο είλαη έλαο θφζκνο άιινο 

αθφκα κεγαιχηεξνο θη αθφκα πην κεγάινο. 

Οη άλζξσπνη πνιινί, ηα δψα πην πνιιά θη εθηφο απφ ηα γήηλα 
αθφκα πεξηζζφηεξα ζα „λαη ηα εμσγήηλα 

δελ έρεη ν θφζκνο ηειεησκφ, δελ έρεη κεηξεκφ. 

Καη ζα „λησζα αζήκαληνο θαη ζα „λησζα ζθνππίδη 
ζα „ρα κηα δνθεξή θαξδηά ζαλ ηεο Δδέκ ην θίδη 
αλ ιείπαλε νη θίινη κνπ, αλ πεξπαηνχζα κφλνο 

ηφζν κηθξφο θη αλήκπνξνο, λα πεξηζζεχεη ν πφλνο. 

Φεγγάξη ςειφ, θεγγάξη καθξηλφ 
έραζα ηνπο θίινπο κνπ θαη ςάρλσ λα ηνπ βξσ. 

 

 

 

ηίρνη : Άγγεινο πάξηαιεο 
Ζρνιήπηεο : Μπάκπεο Μπίξεο 

ηνχληην Bi-Kay, 25/3/2011 

Μνπζηθή : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Σξαγνχδη : Γηνλχζεο αββφπνπινο Μημάδ : Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

ηνχληην Πάδι 

Δλνξρήζηξσζε : Εελνβία Αξβαληηίδε Παξαγσγφο : Άγγεινο πάξηαιεο 

Έπαημαλ νη κνπζηθνί : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

Πάξηο Πεξπζηλάθεο 

Παξαγσγή : Wish You Luck films ©2013 

Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ:  Απηφ είλαη ην ηξαγνχδη ησλ ηίηισλ ηέινπο, έλαο χκλνο ζηε θηιία. 

Σν ηξαγνχδη γξάθηεθε γηα ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ «ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ» 

Γείηε ηα video clip θαη θαηεβάζηε δσξεάλ φια ηα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλίαο ζην  www.spartalis.gr/moon 

 



 5 Η ΜΑΪΜΟΤΓΙΣΑ 

 

Oη ιέμεηο είλαη αδεηαλέο, δελ έρνπλ ζεκαζία 
θαηαξακέλα ζχκβνια ρσξίο θακηά αμία 

ην “΄αγαπψ”, ην “Μ΄αγαπάο”, ην “Πάζνο”, ε “Λαηξεία” 
ην “Θέισ λα ζε μαλαδψ” θαη ε “Δπηθνηλσλία” 
ζεκαίλνπλε η‟ αληίζεηα, η‟ αλάπνδα ηα δηφινπ 

είπεο “ε ζέισ ακέηξεηα” ζα λα „ρεο πεη “Καζφινπ”. 

Οη ιέμεηο είλαη πνλεξέο, πνηέ δελ ελλννχλε 
απηφ πνπ ιελ‟ ηα γξάκκαηα, απηφ πνπ ζεο λα πνχλε 
ε “Πίζηε”, ε “Αθνζίσζε”, ην “Θάξξνο”, ε “Παηξίδα” 

ην “χληαγκα”, νη “Νφκνη” καο, ην “Γήπεδν”, ε “Κεξθίδα” 
δελ είλαη απηά πνπ ιέγνληαη, είλαη έλα πξάγκα άιιν 

ην ζθνηεηλφ ην χπνπιν, ην ζθάικα ην κεγάιν. 

Μ‟ αλ δελ ππήξρε αηκφζθαηξα, αλ ήκνπλ ζηε ειήλε 
ζην γαιαμηαθφ θελφ, ζηελ πην γιπθηά γαιήλε 

ζα ζνπ κηινχζα αηέιεησηα, θη εζχ ζ‟ αληαπαληνχζεο 
ρσξίο λ‟ αθνχεη θαλέλαο καο θη έηζη ζα κ‟ αγαπνχζεο 

Όρη ζηα ιφγηα ηα θελά, φρη ζηηο ππνζρέζεηο 
αιιά ζηηο πην αιεζηλέο εμσγήηλεο δεζκεχζεηο 

ζαλ ηεξαηάθηα πξάζηλα, κε αζηεία κνπζνπδίηζα 
κπξκεγθνθάγνο ζα „κνπλα θη εζχ κηα κατκνπδίηζα. 

 

ηίρνη : Άγγεινο πάξηαιεο 
Ζρνιήπηεο : Μπάκπεο Μπίξεο 

ηνχληην Bi-Kay, 25/3/2011 

Μνπζηθή : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Σξαγνχδη : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Γηνλχζεο αββφπνπινο 

Μημάδ : Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

ηνχληην Πάδι 

Δλνξρήζηξσζε : Εελνβία Αξβαληηίδε Παξαγσγφο : Άγγεινο πάξηαιεο 

Έπαημαλ νη κνπζηθνί : Εελνβία Αξβαληηίδε 

Βαγγέιεο Καξαπέηξνο 

Παξαγσγή : Wish You Luck films ©2013 

Σν πιαίζην ηνπ ηξαγνπδηνχ:  Ζ Μαληάκ Κηνπξή ηξαγνχδα απηφ ην ηξαγνχδη ζηνλ Μηζέι Αξληάλ ηελ 

ζηηγκή πνπ εθείλνο αλαρσξεί κε ην αηκφπινην γηα ηελ Ακεξηθή, πξνδίδνληαο ηελ αγάπε ηεο. 

Σν ηξαγνχδη γξάθηεθε γηα ηελ ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ «ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΣΖ ΔΛΖΝΖ» 

Γείηε ηα video clip θαη θαηεβάζηε δσξεάλ φια ηα ηξαγνχδηα ηεο ηαηλίαο ζην  www.spartalis.gr/moon 

 


