
300 ΑΨΣΠΑ 

20 ΑΨΣΠΑ 20 ΞΣΦΩΦΑΛΑ ΨΦΑΓΣΩΔΛΑ 

223 ΑΨΣΠΑ ΑΡΑΓΡΩΧΘ ΒΛΒΟΛΩΡ 2016 –ΨΣΥ 20 ΒΛΒΟΛΑ 2016 

10 ΑΨΣΠΑ ΕΧΨΛΑΨΣΦΛΑ CAFÉ BAR 

30 ΑΨΣΠΑ ΑΓΣΦΑ ΒΛΒΟΛΑ-CD-TAINIES 

7 ATOMA TAINIES APO TO BINTEO ΞΟΑΠΥ 

10 ΑΨΣΠΑ ΞΣΦΩΦΑΛΑ YOUTUBE VIDEOS  

 

 20 ΑΨΣΠΑ  

Ψοπ 20 τραγοφδια 2016 

 

1. The boxer – Paul Simon, Art Garfunkel  

I am just a poor boy 

Though my story's seldom told 

I have squandered my resistance 

For a pocket full of mumbles, such are promises 

All lies and jests 

Still a man hears what he wants to hear 

And disregards the rest 



When I left my home and my family 

I was no more than a boy 

In the company of strangers 

In the quiet of the railway station 

Running scared, 

Laying low, seeking out the poorer quarters 

Where the ragged people go 

Looking for the places 

Only they would know 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Asking only workman's wages 

I come looking for a job 

But I get no offers 

Just a come-on from the whores 

On Seventh Avenue 

I do declare 

There were times when I was so lonesome 

I took some comfort there, le le le le le le le 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Then I'm laying out my winter clothes 

And wishing I was gone 

Going home 

Where the New York City winters 

Aren't bleeding me 

Leading me 

Going home 

In the clearing stands a boxer 

And a fighter by his trade 

And he carries the reminders 



Of ev'ry glove that laid him down 

Or cut him till he cried out 

In his anger and his shame 

"I am leaving, I am leaving" 

But the fighter still remains, mmm mmm 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

Lie la lie, lie la la la lie lie 

Lie la lie, lie la la la la lie la la lie 

 

2. Ψο μωρό  - Διονφςθσ Χαββόπουλοσ 

 
Το κωρό - 1972       

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Γηολύζες Σαββόποσιος 

Μοσζηθή:   
Γηολύζες Σαββόποσιος 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=97
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=76


 
1. Γηολύζες Σαββόποσιος  

 

  

 

Μεο ζηε ρνληξή κνπ θνηιηά ιερψ ιερψλα 

ηελ ηξνθή ηνπ ρεηκψλα καγείξεπα θξπθά 

 

Κη ήκνπλ εγψ ν ξπζκφο ληανχ ληανχιη 

ζην κεγάιν ηξαγνχδη ρηηζκέλνο δσληαλφο 

ν νπξαλφο είλ’ έλαο λφκνο αδεηαλφο 

θη ε ρσκαηέληα ζνπ κνξθή ψ, είλαη βξσκηθν ςσκί 

 

Σνπ θνξηηζηνχ ε αγθαιηά, θσλή ια ιανχ ια 

καδηθή θνπιηνχξα, φγθνη θνπξηά 

 

αλ ην θησρφ Ησλά, Θενχ ειέσ ηε ράξε 

ην ζεφξαην ςάξη ηξνθή γηα φπνηνλ πεηλά 

ηα πεξζηλά, αξξψζηηεο θαη ζαλαηηθά 

ειεθηξηζκέλε κεραλή γηα ηε ρξνληά ηε θεηηλή 

 

Θα μαλνηρηνχκε θη νη δπν κέζα ζηε ζιίςε ηεο κέξαο 

αλ ζαιάζζηνο ειέθαο ζα ζε αγαπψ 

 

Καη ζαλ θεγγάξη ηξειφ κέζα ζε ζήξαγγα ηξέλνπ 

ην ηξαγνχδη ηνπ μέλνπ ζα ζνπ μαλαπψ: 

Ο νπξαλφο είλ’ έλαο λφκνο αδεηαλφο 

θη ε ρσκαηέληα ζνπ κνξθή ψ, είλαη βξσκηθν ςσκί 

 

Κάζε αγαζφ ην βξσκηθν ςσκί 

θάζε πιάζκα εξσηηθφ ζε ιεηηνπξγία 

ίί αε θάε 

ζα θαλεξσζεί ζα θαζαξηζζεί 

ζ’ φπνηνλ ηνπ παξαδνζεί. άκα θαηαβξνρζηζζεί 

 

 

3. Tacky Weird Al Yankovic 

WEIRD AL YANKOVIC LYRICS 
"Tacky" 
 

[Verse 1:] 
It might seem crazy, wearing stripes with plaid 
I instagram every meal I've had 

All my used liquor bottles are on display 
We can go to see a show but I'll make you pay 

 
[Chorus:] 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=34


(because I'm tacky) 
Wear my belt with suspenders and sandals with my socks 

(because I'm tacky) 
Got some new glitter Uggs and lovely pink sequined crocs 

(because I'm tacky) 
Never let you forget some favor I did for you 
(because I'm tacky) 

If you're okay with that, then, you might just be tacky, too 
 

[Verse 2:] 
I meet some chick, ask her this and that 
Like 'Are you pregnant girl, or just really fat?' (what?) 

Well, now I'm dropping names almost constantly 
That's what Kanye West keeps telling me, here's why 

 
[Chorus:] 
(because I'm tacky) 

Wear my Ed Hardy shirt with fluorescent orange pants 
(because I'm tacky) 

Got my new resume it's printed in Comic Sans 
(because I'm tacky) 

Think it's fun threatening waiters with a bad Yelp review 
(because I'm tacky) 
If you think that's just fine, then, you're probably tacky, too 

 
[Bridge:] 

Bring me shame, can't nothing 
Bring me shame, I never know why 
Bring me shame, can't nothing 

Bring me shame, I said 
Bring me shame, can't nothing 

Bring me shame, it's pointless to try 
Bring me shame, can't nothing 
Bring me shame, I said 

 
[Chorus:] 

(because I'm tacky) 
43 Bumper Stickers and a YOLO license plate 
(because I'm tacky) 

Bring along my coupon book whenever I'm on a date 
(because I'm tacky) 

Practice my twerking moves in line at the DMV 
(because I'm tacky) 
Took the whole bowl of restaurant mints. Hey, it said they're free 

(because I'm tacky) 
I get drunk at the bank 

And take off my shirt, at least 
(because I'm tacky) 
I would live-tweet a funeral, take selfies with the deceased 

(because I'm tacky) 
If I'm bitten by a zombie, I'm probably not telling you 



(because I'm tacky) 
If you don't think that's bad, guess what, then you're tacky, too 

 

4. Ψα Φιάλια – Πιχάλθσ Βιολάρθσ  

Τα ρηάιηα - 1973           

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Παραδοζηαθό 

Μοσζηθή:   
Παραδοζηαθό 

Πεξηνρή:   

Κχπξνο 

 
1. Μητάιες Βηοιάρες  

 

  

 

Αλ είζαη θη αλ δελ είζαη ηνπ δήκαξρνπ παηδί 

ηνπ δήκαξρνπ παηδί, σ, σ 

εγψ ζα ζε θηιήζσ θη αο θάκσ θπιαθή 

Σα ξηάιηα, ξηάιηα, ξηάιηα 

ηα ζειίληα κνλά θαη δηπιά 

ηα κνλφιηξα, πεληφιηξα θαη πνχ `ληα 

ν πεδεβέγγεο πνπ ηα `ρεη ζηελ πνχγγα, σ, σ 

 

Δζχ `ζαη ν θαζξέθηεο, ην θαζαξφλ γπαιίλ 

ην θαζαξφλ γπαιίλ, σ, σ 

πνπ θέγγεη ζηελ Δπξψπελ θαη ζηελ Αλαηνιήλ 

Σα ξηάιηα... 

 

Ίληα ηξαγνχδηλ λα ζνπ πσ, κάλα κνπ λα ζ’ αξέζεη 

κάλα κνπ λα ζ’ αξέζεη, σ, σ 

πνπ έρεηο αγγειηθφλ θνξκί θαη δαρηπιίδηλ κέζε 

Σα ξηάιηα... 

 

ηελ ζθάια πνπ μεβαίλεηο, λα μέβαηλα θη εγηψ 

λα μέβαηλα θη εγηψ, σ, σ 

θαη εηο θάζε ζθαινπάηηλ λα ζε γιπθνθηιψ 

Σα ξηάιηα... 
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5. Υου βαδίηουμε κφριοι; Οουκιανόσ Ξθλαθδόνθσ 

 
Πού βαδίδοσκε θύρηοη; - 1982         

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Λοσθηαλός Κειαεδόλες 

Μοσζηθή:   
Λοσθηαλός Κειαεδόλες 

 
1. Λοσθηαλός Κειαεδόλες  

  

 

Σα `θηηαμε ν Μελάο κε ηελ Αλέηα 

Πνπ ηα `ρε κε ην Γήκν ηνλ ηξειφ 

Χψξηζε ν Χξεζηάθεο κε ηελ Σέηα 

Καη ηα `θηηαμε μαλά κε ηελ Εσδψ 

Καη ηα’ θηηαμε ε Μάξε κε ηνλ Άξε θαη ηνλ Χάξε 

Πνπ ηα είρε κε ηελ Ρέλα θαη κεηά κε ηελ Ναλά 

Κη ν Μηράιεο κε ηελ Άλλπ πνπ ηα είρε κε ην Γηάλλε 

Μπεξδεχηεθαλ θαη ηα θηηάμαλε μαλά 

Σα `θηηαμε ε Μαίξε μαθληθά κε ην Λεπηέξε 

Πνπ γνπζηάξηδε ηελ Νέλα πξηλ γλσξίζεη ηε Γσγψ 

Πνπ ηα είρε κε ηνλ Άξε πξηλ ηα θηηάμεη κε ηελ Μάξε 

Καη πνπ θάπνηε ηε γνχζηαξα θη εγψ 

 

Χψξηζε ν Θσκάο κε ηελ Βαξβάξα 

Καη ν Νίθνο ν ςειφο κε ηε Φαλή 

Σα `θηηαμε ν Κσζηάθεο κε ηε Μάξα 

Καη γλψξηζε ν Γεκήηξεο ηε Βηβή 

Καη ηα `θηηαμε ε Αίκε κε ην θίιν ηνπ Αξηέκε 

Καη ηνλ πήξε απφ ηε Μάληα πνπ θνιινχζε ζηνλ Σνηφ 

Πνπ θιεξηάξηδε ηε Βάζσ πνπ ηα είρε κε ηνλ Σάζν 

Πξηλ ηνλ θάλεη κε ηελ Ράληα ηζαθσηφ 

Χψζεθε ε Σαζία ζηνλ Νηθήηα θαη ηε ία 

Πνπ γνπζηάξηδε ηνλ ηάζε πνπ αγαπνχζε ηε Γσγψ 

Πνπ ηα είρε κε ηνλ Άξε πξηλ ηα θηηάμεη κε ηε Μάξε 

Καη πνπ θάπνηε ηε γνχζηαξα θη εγψ 

 

Χψξηζε ν Λνπθάο κε ηε Μαξίλα 

θαη γχξηζε μαλά ζηελ Αζελά 

ςσλίζηεθε ν Αληψλεο κε ηε Νηίλα 

πνπ ηα `ρε κε έλα θίιν ηνπ Μελά 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=568
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=5
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=175
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http://www.youtube.com/watch?v=yjCKWoh_hD0


θαη ηα `θηηαμε ε Γθέιε μαθληθά κε ην Βαγγέιε 

πνπ ηα είρε κε ηε Σδίλα θαη παιηά κε ηελ Ζξψ 

πνπ αγαπνχζε ηνλ Ζιία πνπ ηα είρε κε ηελ Λία 

ιίγν πξηλ λα ηνπ ηελ πέζεη ε Αξγπξψ 

Σα `θηηαμε θη ε Ρέα ηειηθά κε ηνλ Αλδξέα 

πνπ ηνλ ήζειε θαη ε Νίλα πξηλ γλσξίζεη ην Θαιή 

πνπ ηα είρε κε ηε Λέια θαη θιεξηάξηδε ηε ηέιια 

ιίγν πξηλ λα γλσξηζηνχλ κε ηε Ληιή 

Έθαγε ε Μαξνχια ηνλ Μαλψιε απφ ηε Ρνχια 

πνπ ηνπ άξεζε θαη ε Μίλα πνπ ηνπ γλψξηζε ε Γσγψ 

πνπ ηα είρε κε ηνλ Άξε πξηλ ηα θηηάμεη κε ηελ Μάξε 

θαη πνπ ίζσο λα ηελ πήδεμα θη εγψ 

 

6. Σ Πικρόσ Ιρωασ – Οουκιανόσ Ξθλαθδόνθσ 

 
Ο κηθρός ήρωας - 2000          

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Λοσθηαλός Κειαεδόλες 

Μοσζηθή:   
Λοσθηαλός Κειαεδόλες 

 
1. Λοσθηαλός Κειαεδόλες & Αληώλες Πσιηαρός 

  

 
2. Λνπθηαλφο Κειαεδφλεο  

 

  

 

Απφ ηε κηα νη Ηηαινί θη νη Γεξκαλνί 

γηα λα ζε βξνπλ αλαζηαηψλνπλ ηελ Αζήλα 

θη απφ ηελ άιιε ηνπ παηέξα κνπ ε θσλή: 

"Ννκίδσ πσο ηνλ θξχβεηο ζηελ θνπδίλα". 

 

Δζχ λα παίδεηο κε ηνλ ζάλαην θξπθηφ 

θη απηνί λα ζθίδνπλε ηα ηεχρε ηα θξπκκέλα,  

κε ζε ηξνκάδεη ην δηπιφ θπλεγεηφ,  

εζχ ηνπο Γεξκαλνχο θη απηνί εκέλα. 

 

Πνχ είζαη ηψξα θαη ζ’ έρσ ράζεη,  

θαιέ κνπ θίιε Γηψξγν Θαιάζζε. 

Πνχ είζαη ηψξα θαη ζ’ έρσ ράζεη,  

κηθξέ κνπ ήξσα Γηψξγν Θαιάζζε. 

 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=568
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"Δγψ δελ μεθνπξάδνκαη πνηέ 

είκαη παληνχ φπνπ ην ρξένο κε πξνζηάδεη 

θη φζν ζα ππάξρνπλε ζηε γε θαηαθηεηέο,  

ζα ηνπο ζπληξίβσ θαη ην αίκα ηνπο ζα ζηάδεη". 

 

Πίζσ απ’ ηνλ ηνίρν ν αζχξκαηνο θαιεί,  

είλαη απ’ ηε Μέζε Αλαηνιή, απ’ ην αξρεγείν. 

Θα ζoπ αλαζέζνπλ κηα θαηλνχξγηα απνζηνιή 

κ’ επρέο γηα θαιή ηχρε απ’ ην αξρεγείν. 

 

Ζ Καηεξίλα ζ’ αγαπνχζε ζησπειά,  

αιιά θη εζχ ην ίδην αγλά ηελ αγαπνχζεο. 

Χσξίο ην πίζα ίζσο λα `ηαλ πην θαιά,  

παξ’ φι’ απηά εζχ ηνλ ζπγρσξνχζεο. 

 

ηαλ αθνχσ λα κηιάλε γη’ Αθξηθή,  

γηα Βεξνιίλν, Βελεηία θαη Παξίζη,  

ζθέθηνκαη, ιέσ, πνχ λα μέξαλ κεξηθνί 

πσο ζε φια απηά ηα κέξε εγψ έρσ δήζεη. 

 

Πσο φηαλ ήηαλ ζηελ Διιάδα θαηνρή,  

κέζα ζηηο ζθαίξεο κεο ζην θξχν, κεο ηελ πείλα,  

κε ηνπο Δγγιέδνπο λα εμνπιίδνπλε ηε XI 

κνπ έδεηρλεο κηα μέλνηαζηε Αζήλα. 

 

Πνχ είζαη ηψξα θαη ζ’ έρσ ράζεη,  

θαιέ κνπ θίιε Γηψξγν Θαιάζζε. 

Πνχ είζαη ηψξα θαη ζ’ έρσ ράζεη 

κηθξέ κνπ ήξσα Γηψξγν Θαιάζζε. 

 

"Δγψ δελ μεθνπξάδνκαη πνηέ 

είκαη παληνχ φπνπ ην ρξένο κε πξνζηάδεη 

θη φζν ζα ππάξρνπλε ζηε γε θαηαθηεηέο,  

ζα ηνπο ζεξίδσ θαη ην αίκα ηνπο ζα ζηάδεη". 

 

Δζχ κπνξνχζεο λα νδεγήζεηο θνξηεγφ,  

κνηνζηθιέηα, νηνκνηξίο θη αεξνπιάλν 

θη φπνπ θη αλ ήζνπλ πάληα δίπια ήκνπλ θη εγψ,  

καδί ζνπ ή λα δήζσ ή λα πεζάλσ. 

 

Ήζνπλα πάληα εθδηθεηήο θαη ηηκσξφο 

γη απηφλ πνπ γέκηζε ηνλ ηφπν κε ζηξαηφ ηνπ 

θαη κ’ έλα ρηχπεκά ζνπ έπεθηε ν θξνπξφο 

κε κηα ζηξνθή γχξσ απ’ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Μπνξνχζεο πάιη λα εκεξεχεηο ηα ζθπιηά 



κε θάπνην ζθχξηγκα πνπ ζνπ `καζε ηζνκπάλνο 

θη έηζη πνπ πέηαγεο κε θφιπν ηε ζειηά 

ζα έπξεπε λα είζαη Ακεξηθάλνο. 

 

Ση λα ζνπ πσ, ηη λα ζνπ πσ, ηη λα ζνπ πσ 

πνπ λα κελ ην `ρεη πεη θαλέλαο γηα θαλέλαλ,  

εγψ κνλάρα έλα πξάγκα ζα ζνπ πσ. 

Μνπ θηάλεη πσο κεγάισζα κε ζέλα. 

 

Πνχ είζαη ηψξα θαη ζ’ έρσ ράζεη,  

θαιέ κνπ θίιε Γηψξγν Θαιάζζε. 

πνπ θη αλ είζαη, ζα `ρεηο γεξάζεη 

κηθξέ κνπ ήξσα Γηψξγν Θαιάζζε. 

 

 

7. Κάνοσ Πικροφτςικοσ- Ρίκοσ Ξαββαδίασ Σ Οίχνοσ του Αλαδίνου 

Λύτλος ηοσ Αιιαδίλοσ - 1992          

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Νίθος Καββαδίας 

Μοσζηθή:   
Θάλος Μηθρούηζηθος 

 
1. Πάλος Καηζηκίτας & Χάρες Καηζηκίτας 

 

  

 
2. Χξήζηνο Θεβαίνο  

 

  

 

Σελ αλεμήγεηε γξαθή λα ιχζσ πνιεκψ 

πνπ ζνπ ραξάμαλ πεηξαηέο Κηλέδνη ζηηο ιαγφλεο. 

Γπκλνί κε μχιηλνπο θαιινχο ηξηγχξσ απ’ ην ιαηκφ 

καο ζπξψρλαλ πξνο ηελ ζάιαζζα κε ηφμα νη Παηαγφλεο. 

 

Κφθαιν ξίμε ζην ζθπιί ην καχξν πνπ αιπρηά 

θαη ζηείιε ηελ "θηγνχξα" καο ζηνλ πεηξαηή ξεγάιν 

Πεο κνπ, πνπ βξέζεθε ε ζηεξηά ζηνπ πέιανπ η’ αλνηρηά 

θαη ην δεληξί κε ην πνπιί πνπ θξψδεη ην κεγάιν; 

 

Γηα ην άζηξν ηεο αλαηνιήο θηλήζακε κηθξνί. 

Πνπιί, πνπιάθη ζηεξηαλφ, ζάιαζζα δε ζνπ πξέπεη! 
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=35
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1115
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=68
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=14060
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=24438


Καη ζε πνπ ζε θπηέςακε, παηδί ζην Κνλαθξί,  

κε γξάκκα ζπκβνπιεπηηθφ ηεο κάλαο ζνπ ζηελ ηζέπε. 

 

Σνπ λαχηε δψζ’ ηνπ ζηελ ζηεξηά θξεβάηη θαη λα πηεη. 

φιν ηνλ θφζκν γχξηζεο, κα ηίπνηα δελ είδεο....  

Μεο ην κεηάμη θξχβνληαλ ηεο Ίληηαο νη ζθνξπηνί 

θη έθεξλε ν αγέξαο ηεο λνηηάο ζηελ πιψξε άκκν θη αθξίδεο. 

 

εκάδη καχξν απφκεηλε θη αο έζπαζε ν ραιθάο. 

ζηελ αγνξά ηνπ Αιηηδεξηνχ δεκέλε λα ζε ζχξσ  

Καη πήδεμ’ ν κηθξφο ζεφο κηα λχρηα, ησλ Ηλθάο,  

ζηνπ Αηγαίνπ ηα γαιαλά λεξά, δπν κίιηα φμσ απ’ ηελ θχξν 

 

Μεζάλπρηα θαη ηαμηδεχεηο δίρσο πιεπξηθά! 

θηάδεζαη κήπσο ζην γηαιφ ηα θψηα ζε πξνδίλνπλ,  

κα πξχκα πιψξα κφλε εζχ παηάο ζηνραζηηθά,  

θξαηψληαο ζηα ρεξάθηα ζνπ ηνλ ιχρλν ηνπ Αιαδίλνπ. 

 

8. Χφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου – Διονφςθσ Ψςακνισ  

Σύκβαζης αορίζηοσ τρόλοσ - 1986         

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Γηολύζες Τζαθλής 

Μοσζηθή:   
Γηολύζες Τζαθλής 

 
1. Γηολύζες Τζαθλής  

  

 

Ζ ζχκβαζε ππνγξάθηεθε κε κάξηπξεο πνιινχο 

θη έρεη θαζαξά θαη ηελ ππνγξαθή κνπ 

δεκέλνο κέρξη θφθθαιν θαη φξνπο πνλεξνχο 

ζα έρσ κηα δσή νδεγφ θη εξκελεπηή κνπ 

 

Θπκάκαη φηη ππφγξαθα πνιχ, πνιχ κηθξφο 

κε πέλλα απφ θηεξφ λνκίδσ θαη κειάλη 

κφλν απφ αλάγλσζε δελ ήμεξα ν θησρφο 

θη έηζη ηνλ ρξφλν θπλεγψ πνπ ηξέρεη θαη δε θηάλεη 

 

ζεο θνξέο ρξεηάζηεθε λα ηελ ζπκβνπιεπηψ 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=113
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=90
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=53
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=1282
http://www.youtube.com/watch?v=qf8KqAJgtSw


κνλίκσο είρα άδηθν θη έπξεπε λα πιεξψλσ 

θη αλ θάπνηε απνθάζηδα κνλάρνο λα ζθεθηψ 

ε ζχκβαζε απαγφξεπε λα ζθέθηνκαη θαη κφλνο 

 

Κξαηάσ θη εγψ ηε ζχκβαζε κε ρέξη ραιαξφ 

θαη ςάρλσ λά `βξσ θάπνηνλ πνπ λα ζέιεη λα ηελ θιέςεη 

δηφηη εληφο ηεο γξάθεηαη θαη κάιηζηα ξεηψο 

ν θάηνρνο ηεο δελ κπνξεί λα ηελε θαηαζηξέςεη 

 

Αιίκνλν ν θαθφκνηξνο δελ πξφζεμα θαιά 

αληίγξαθα νη κάξηπξεο θξαηνχλ θαη ζεκεηψζεηο 

θη αλ ίζσο απφ ακέιεηα ραζεί θαη ηα ινηπά 

πξνβιέπεη ην ζπκβφιαην πνιχ βαξηέο θπξψζεηο 

 

9. Δεν κζλω καρδιά μου να κλαισ – Ρικόλασ Άςιμοσ 

 
Γε ζέιω θαρδηά κοσ λα θιαης - 1987          

  

  

  

  

  

  

    
 

Σηίτοη:   
Νηθόιας Άζηκος 

Μοσζηθή:   
Νηθόιας Άζηκος 

 
1. Νηθόιας Άζηκος  

  

 

Γε ζέισ θαξδηά κνπ λα θιαηο γηα φζα πεξάζακε ρζεο,  

ραιάζαλε ηφζα πνιιά κα βξεο κνλνπάηη μαλά,  

δελ μέξεη ν θφζκνο λα δεη, θαηέβα λα πάκε πεδνί,  

εθεί πνπ θαζέλαο δεηά λα βξεη ηε κηιηά ηνπ μαλά. 

 

Σνλ πφιεκν κηζψ θη απ’ ηε δσή απνδεηψ,  

λα κε κνπ κείλεη κφλν ην παξάπνλν 

θη αο ήηαλ κηα θνξά λα κ’ είρεο πάξεη αγθαιηά,  

ην μέξσ ζνπ δεηψ πάξα πνιιά. 

 

Γε ζέισ θαξδηά κνπ λα θιαηο γηα φζα πεξάζακε ρηεο,  

δαλείζνπ θη εζχ κηα θνξά θαη βξεο κνλνπάηη μαλά 

θη αλ ράλεηο απηφ πνπ ζε δεη δελ έθηαημεο κφλνλ εζχ,  

αμίδεη λα δνπλ ζαλ παηδηά εθείλνη πνπ έρνπλ θαξδηά. 

 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=110
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=87
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=4
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=14958
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=16134
http://www.youtube.com/watch?v=YxjF1s2T7GI


Σνλ πφιεκν δεηψ γηα κηα δσή πνπ δελ ηε δσ,  

λα κελ κνπ κείλεη κφλν ην παξάπνλν 

θη αο ήηαλ κηα θνξά λα δεηο κηθξέ κνπ θνπθαξά,  

πσο καιαθψλσ ζαλ δε κνπ κηιάο ζθιεξά. 

 

Σνλ πφιεκν κηζψ θη απ’ ηε δσή απνδεηψ,  

λα κε κνπ κείλεη κφλν ην παξάπνλν 

θη αο ήηαλ κηα θνξά λα κ’ είρεο πάξεη αγθαιηά,  

ην μέξσ ζνπ δεηψ πάξα πνιιά. 

 

10. Σ Φάνθσ – Χάρθσ και Υάνοσ Ξατςιμίχασ 

Φάλες - 1985           

  

  

  

  

  

  

    
 

Σηίτοη:   

Πάλος Καηζηκίτας & Χάρες Καηζηκίτας 
Μοσζηθή:   

Πάλος Καηζηκίτας & Χάρες Καηζηκίτας 

 
1. Πάλος Καηζηκίτας & Χάρες Καηζηκίτας 

  

 
2. Νφηεο θαθηαλάθεο  

 

  

 

Γπν ρξφληα είρα λα ζε δσ 

Καη ζε ζπλάληεζα μαλά κηα Κπξηαθή 

Κεξλνχζεο νχδα θαη θνληάθ ζην θαθελείν 

Καη ηα θαιά ζνπ θφξαγεο ζαλ λα `ηαλε γηνξηή 

 

Γελ ήζνπλα θαληάξνο γηα λα ζνπ πσ θαιφο πνιίηεο 

Μα νχηε θαη πνπ γηφξηαδεο γηα λα ζνπ πσ ρξνληά πνιιά 

Σξειάδηθν θαη θπιαθή δπν ρξφληα θη έμη κήλεο 

Ήπηα ην νχδν θη είπα γεηα ραξά 

 

Σν μέξσ δήηεζεο δνπιεηά ζε ρίιηα δπν αθεληηθά 

Κη φινη δεηνχζαλε λα δνπλ ζπζηάζεηο, πξνυπεξεζία 

Μα κφιηο είδαλε θη απηνί πσο είρεο θίηξηλν ραξηί 

ε δηψμαλε ζαλ ην ζθπιί θη νχηε ζ’ αθήζαλε λα πεηο 

Μηα δηθαηνινγία 

 

Καη είπεο ζηελ αξρή θαιά θη αιινχ εδήηεζεο δνπιεηά 

Κη αιινχ μαλά θη αιινχ ηα ίδηα θαη ηα ίδηα 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=115
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Μα ήζνπλ άηπρνο πνιχ γηαηί έπεζεο θαη ζ’ επνρή 

Πνπ φινη ζθίγγαλ ην ινπξί θη εζχ είρεο θίηξηλν ραξηί 

Κη απηφ ην ρξψκα μέξεηο θέξλεη αιιεξγία 

 

Κη εξρφηαλε θη ν ππξεηφο θάζε πνπ λχρησλε 

ε ηπξξαλνχζε θαινθαίξη θαη ρεηκψλα 

Κη είλαη καξηχξην ηξνκεξφ ην βίηζην απηφ ην βξνκεξφ 

Πνπ ζνπ `καζε ζηε θπιαθή  

εθείλνο ν ςειφο απ’ ηε Γξαπεηζψλα 

ζνπ ιείπεη ε ζθφλε ε ιεπθή, ην μέξεηο πσο δε θηαηο εζχ 

θσηηέο ζνπ θαίλε ην θνξκί,  

θνπηάιη θαη βειφλα 

 

Καη έθαλεο ππνκνλή γηαηί θνβφζνπλ ην θειί 

Καιφπηαλεο ηε κνλαμηά θαη ηνλ αζβέζηε πνπ `πεθηε 

αλ ρηφλη απ’ ην ηαβάλη 

Καη κέρξη λα ζνπ βγεη ε ςπρή δε ζα μεράζεηο κηα ζηηγκή 

Κάπνηα βξαδηά ζηε θπιαθή θσλέο θαη θιάκαηα 

Κη είπαλε η’ αιιν ην πξσί ζην δεθαπέληε ην θειί 

ηη βηάζαλ νη παιηνί ηνλ έθεβν ην Φάλε 

 

Κη φηαλ ζε βξήθαλ παγσκέλν ζην θειί ζνπ 

Δίπαλ απηφο είλαη απ’ ψξα πηα λεθξφο 

Καη θάπνηνο έηξεμε ηειέθσλν λα πάξεη 

Πέληε βδνκάδεο ηψξα ππφθεξεο ην μέξσ 

Σν μέξσ ζνπ `ιεηςε ε ζθφλε ε ιεπθή 

Καη κνχ `ιεγεο εθεί μαλά δε ζα γπξίζσ  

ζηράζεθα ηηο λχρηεο ηηο ιεπθέο 

αλ άλζξσπνο θη εγψ ζέισ λα δήζσ 

 

Γπν ρξφληα είρα λα ζε δσ 

Καη ζε ζπλάληεζα μαλά κηα Κπξηαθή 

Κεξλνχζεο νχδα θαη θνληάθ ζην θαθελείν 

Καη ηα θαιά ζνπ θφξαγεο ζαλ λα `ηαλε γηνξηή 

 

 

11. Υοιοσ άνεμοσ; - Πάκθσ Χριςτοδουλόπουλοσ 

ηίρνη - Μνπζηθή: Κψζηαο Πίηζνο 

 

Πνηνο άλεκνο θαη πνηνο βνξηάο ζε πήξε απφ κέλα 

θαη 'γσ ζηνπο δξφκνπο ηξηγπξλψ κε κάηηα δαθξπζκέλα. 

 

Καη ςάρλσ κέζα ζην βνξηά κήπσο θαη ζε βξσ. 



Καη ςάρλσ κέζα ζην βνξηά θαη ζ' αλαδεηψ. 

 

Με ηνλ θαεκφ κνπ ηξηγπξλψ ηα καχξα δάθξπά κνπ, 

πνπ έθπγεο θαη εγηλε ζπληξίκηα ε θαξδηά κνπ. 

 

Καη ςάρλσ κέζα ζην βνξηά κήπσο θαη ζε βξσ. 

Καη ςάρλσ κέζα ζην βνξηά θαη ζ' αλαδεηψ. 

 

12. Sins of my father – Tom Waits  

Lyrics 

God said don't give me your 

Tin horn prayers 

Don't buy roses off the street down there 

Took it all and took the dirt road home 

Dreaming of Jenny with the light brown hair 

Night is falling like a bloody axe 

Lies and rumors and the wind at my back 

Hand on the wheel gravel on the road 

Will the pawn shop sell me back what I sold 

I'm gonna take the sins of my father 

I'm gonna take the sins of my mother 

I"m gonna take the sins of my brother 

Down to the pond 

Birds cry warning from a hidden branch 

Carving out a future with a gun and an axe 

I'm way beyond the gavel and the laws of man 

Still living in the palm of the grace of your hand 

The worlds not easy the blind man said 

Turns on nothing but money and dread 

Dogs been scratching at the door all night 

Long neck birds flying out of the moon light 



I'm gonna take the sins of my father 

I'm gonna take the sins of my mother 

I"m gonna take the sins of my brother 

Down to the pond 

Smack dab in the middle of a dirty lie 

The star spangled glitter of his one good eye 

Everybody knows that the game was rigged 

Justice wears suspenders and a powdered wig 

Dark town alleys been hiding you 

Long bell tolling is your waterloo 

Oh baby what can you do 

Does the light of god blind you 

Or lead the way home for you? 

I'm gonna take the sins of my father 

I'm gonna take the sins of my mother 

I"m gonna take the sins of my brother 

Down to the pond 

God all mighty for righteousness sake 

Humiliation of our fallen state 

Written in the book of tubold Cain 

A long black over coat will show no stain 

Feel the heat and the burn on your back 

The rip and the moan and the stretch of the rack 

All my belongings in a flour sack 

Will the place I come from 

Take me back 

I'm gonna take the sins of my father 

I'm gonna take the sins of my mother 

I"m gonna take the sins of my brother 

Down to the pond 



They'll hang me in the morning on a scaffold yea big 

To dance upon nothing to the tyborn jig 

Treats you like a puppet when your under its spell 

Oh the heart is heaven 

But the mind is hell 

Jesus of Nazareth told Mike of the weeds 

I's born at this time for a reason you see 

When I'm dead I'll be dead a long time 

But the wines so pleasing and so sublime 

I'm gonna take the sins of my father 

I'm gonna take the sins of my mother 

I"m gonna take the sins of my brother 

Down to the pond 

Kissed my sweetheart by the chinaball tree 

Everything I done is between God and me 

Only he will judge how my time was spent 

29 days of sinning and 40 to repent 

The horse is steady but the horse is blind 

Wicked are the branches on the tree of mankind 

The roots grow upwared and the branches grow down 

Its much too late to throw the dice again I've found 

I'm gonna take the sins of my father 

I'm gonna take the sins of my mother 

I"m gonna take the sins of my brother 

Down to the pond 

I'm gonna wash them [2x] 

I'm gonna wash the sins of my Father 

I'm gonna wash the sins of my Mother 

I'm gonna wash the sins of my Brother 

Till the water runs clear [2x] 

 



13. Yassou Maria – Sarbel  

First off she 's a lady 

This is a lady's world 

Man she drives me crazy 

Dancing like a chiki girl 

 

All eyes - on Maria 

No lie - she 's the bomb 

Oh my - they all wanna see her, 

All wanna be the lucky one 

 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria  

Turn around, bring it down 

Go slow - hands up 

Lord have mercy 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria 

Ai, ai, ai, there she goes 

Maria! 

 

Moves like aphrodite 

So high above the rest 

Smooth like cleopatra 

An angel in a devil's dress 

 

Her hips - lust in motion 

Her lips - red like wine 

She is - the heart of attention, probably should mention 

She is mine... 

 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria 

Turn around, bring it down 

Go slow - hands up 



Lord have mercy 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria 

Ai ai ai there she goes 

Maria! 

 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria 

Turn around, bring it down 

Go slow - hands up 

Lord have mercy 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria 

Ai ai ai there she goes 

Maria! 

Maria! Maria! 

 

Yassou Maria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Ζνα χειμωνιάτικο πρωΐ – Ελζνθ Βιτάλθ  

 
Έλα τεηκωληάηηθο πρωί - 1989             

  

  

  

  

  

  

    
 

Σηίτοη:   
Διέλε Βηηάιε 

Μοσζηθή:   
Διέλε Βηηάιε 

 
1. Διέλε Βηηάιε  

  

 
2. Χξηζηίλα Μαξαγθφδε  

  

 
3. Μειίλα Αζιαλίδνπ  

  

 

Έλα ρεηκσληάηηθν πξσί 

έθπγα απ’ ην ζπίηη ζαλ ηξειή 

ν αέξαο κνπ ηξππνχζε  

ην θνξκί θαη κνπ δεηνχζε  

κηα απφθαζε εξσηθή.  

 

Πήξα εθεκεξίδα θαη ζηπιφ 

βξήθα δηακέξηζκα θηελφ 

ηξία λνίθηα λα ην θιείζσ 

έπηπια γηα λα ην ληχζσ 

θαη δε ζέισ λα ζε μαλαδψ 

 

Ήξζε ε λχρηα ε ζθιεξή θη εγψ 

ληψζσ ζαλ απφθιεξε εδψ 

ζέισ πίζσ λα γπξίζσ 

θαη ζπγγλψκε λα δεηήζσ 

αιιά ληξέπνκαη λα ζνπ ην πσ 

 

Πψο ρσξίο εζέλα είκαη κηζή 

δελ πεηηέηαη έηζη κηα δσή 

ζέισ πίζσ λα γπξίζσ 

θαη ζπγγλψκε λα δεηήζσ 

κα κε θπλεγάεη κηα θπγή 

 

Έλα ρεηκσληάηηθν πξσί 

έθπγα απ’ ην ζπίηη ζαλ ηξειή 

ν αέξαο κνπ ηξππνχζε 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=284
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ην θνξκί θαη κνπ δεηνχζε 

κηα απφθαζε εξσηθή 

 

 

15. Atlantic City – Bruce Springsteen  

BRUCE SPRINGSTEEN LYRICS 

"Atlantic City" 
 

Well they blew up the chicken man in Philly last night now they blew 
up his house too 

Down on the boardwalk they're gettin' ready for a fight gonna see what 
them racket boys can do 

 
Now there's trouble busin' in from outta state and the D.A. can't get no 

relief 

Gonna be a rumble out on the promenade and the gamblin' 
commissions hangin' on by the skin of its teeth 

 
Everything dies baby that's a fact 

But maybe everything that dies someday comes back 

Put your makeup on fix your hair up pretty and meet me tonight in 
Atlantic City 

 
Well I got a job and tried to put my money away 

But I got debts that no honest man can pay 

So I drew what I had from the Central Trust 
And I bought us two tickets on that Coast City bus 

 
Everything dies baby that's a fact 

But maybe everything that dies someday comes back 

Put your makeup on fix your hair up pretty and meet me tonight in 
Atlantic City 

 
Now our luck may have died and our love may be cold but with you 

forever I'll stay 
We're goin' out where the sands turnin' to gold so put on your stockin's 

cause the nights gettin' cold and maybe everything dies 

That's a fact but maybe everything that dies someday comes back 
 

Now I been lookin' for a job but it's hard to find 
Down here it's just winners and losers and don't get caught on the 

wrong side of that line 

Well I'm tired of comin' out on the losin' end 
So honey last night I met this guy and I'm gonna do a little favor for 

him 
Well I guess everything dies baby that's a fact 



But maybe everything that dies someday comes back 
Put your makeup on fix your hair up pretty and meet me tonight in 

Atlantic City 
 

16. Wannabe – Spice girls  

Lyrics 

Ha ha ha ha ha  

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want 

So tell me what you want, what you really, really want 

I'll tell you what I want, what I really, really want 

So tell me what you want, what you really, really want 

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) 

I wanna really, really, really wanna zigazig ah 

If you want my future, forget my past 

If you wanna get with me, better make it fast 

Now don't go wasting my precious time 

Get your act together we could be just fine 

I'll tell you what I want, what I really, really want 

So tell me what you want, what you really, really want 

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) 

I wanna really, really, really wanna zigazig ah  

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends 

(Gotta get with my friends) 

Make it last forever, friendship never ends 

If you wanna be my lover, you have got to give 

Taking is too easy, but that's the way it is 

Oh, what do you think about that 

Now you know how I feel 

Say, you can handle my love, are you for real  

(Are you for real) 

I won't be hasty, I'll give you a try 

If you really bug me then I'll say goodbye 



Yo I'll tell you what I want, what I really, really want 

So tell me what you want, what you really, really want 

I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) 

I wanna really, really, really wanna zigazig ah 

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends 

(Gotta get with my friends) 

Make it last forever, friendship never ends 

If you wanna be my lover, you have got to give 

(You've got to give) 

Taking is too easy, but that's the way it is 

So, here's a story from A to Z 

You wanna get with me, you gotta listen carefully 

We got Em in the place who likes it in your face 

You got G like MC who likes it on a 

Easy V doesn't come for free, she's a real lady 

And as for me, ha you'll see 

Slam your body down and wind it all around 

Slam your body down and wind it all around 

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends 

(Gotta get with my friends) 

Make it last forever, friendship never ends 

If you wanna be my lover, you have got to give 

(You've got to give) 

Taking is too easy, but that's the way it is 

If you wanna be my lover 

You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta 

Slam, slam, slam, slam (make it last forever)  

Slam your body down and wind it all around 

Slam your body down and wind it all around  

Ha, ha, ha, ha, ha  



Slam your body down and wind it all around 

Slam your body down and zigazig ah 

If you wanna be my lover 

 

17. Είμαι και πολφ καμάκι – Γιάννθσ Οογοκζτθσ 

 
Δίκαη θαη ποιύ θακάθη - 1980       

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Γηάλλες Λογοζέηες 

Μοσζηθή:   
Γηάλλες Λογοζέηες 

 
1. Γηάλλες Λογοζέηες  

 

  

 
2. Γηάλλεο Γηνθαξίλεο  

  

 

Πήγα γηα κπάλην ζηε Γιπθάδα 

θνιχκπαγε ε κηζή Διιάδα 

θαη θάηη λεαξέο ζηελ άκκν 

είπα θαη `γσ λα θάηζσ ράκσ 

 

Φφξεζα ηα γπαιηά ηα καχξα 

άλαςα θη έλα ηζηγαξάθη 

κε ηε ζαιαζζηλή ηελ αχξα 

ηζίκπεζε ην κειαλνπξάθη 

 

Σάθε, Μάθε, Μαλσιάθε 

Γεκεηξάθε θνξντδάθη 

Σάθε, Μάθε, Μαλσιάθε 

είκαη θαη πνιχ θακάθη  

 

Παξάγγεηια πνξηνθαιάδα 

εγψ θαη ε κηζή Διιάδα 

θαη κηα ηξειή εξσηεπκέλε 

έπηλε κπχξα παγσκέλε 

 

Έβγαια ηα γπαιηά ηα καχξα 

έζβεζα θαη ην ηζηγαξάθη 

κε ηε ζαιαζζηλή ηελ αχξα 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=213
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=1271
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=2059
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=155
http://www.youtube.com/watch?v=beBKgdaUaLE


έθπγε ην κειαλνπξάθη 

 

Σάθε, Μάθε, Μαλσιάθε 

Γεκεηξάθε θνξντδάθη 

Σάθε, Μάθε, Μαλσιάθε 

είκαη θαη πνιχ θακάθη 

 

18. Υρϊτθ του 2000 – Διονφςθσ Χαββόπουλοσ 

Πρώηε ηοσ 2000 - 1999       

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Σηίτοη:   
Γηολύζες Σαββόποσιος 

Μοσζηθή:   
Γηολύζες Σαββόποσιος 

 
1. Γηολύζες Σαββόποσιος  

  

 

Δίλαη κφλν άιιε κηα 

άιιε κηα πξψηε 

θη φκσο ζε θαιεί λα νλεηξεπηείο 

ρσξίο λα μέξεηο γηαηί. 

 

Σνπ πνιέκνπ θαηαιάγηαδαλ νη θξφηνη 

ζηε γεηηνληά κηθξά παηδηά 

εθεί ζηα ζθαιηά 

ζηα δαρηπιάθηα ζαο 

ρξφληα κεηξνχζαηε σο ηελ πξψηε. 

 

Πξψηε ηνπ Γχν Χηιηάδεο 

κεο ζηνπ ρηνληνχ ηηο ληθάδεο 

νλεηξεπφζαζηαλ 

θη φιν εξρφζαζηαλ 

πξψηνη. 

 

Πξψηε ηνπ Γχν Χηιηάδεο 

ήζαζηαλ πάληα θπγάδεο 

κεο ζη’ αδηέμνδν 

βξίζθαηε έμνδν. 

 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=97
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=76
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=34
http://www.youtube.com/watch?v=LrKo7dc3iaU


Πάλσ θάησ ζην ηζηκέλην πεξπαηψληαο 

απ’ ηνλ ρξφλν ηνπ θειηνχ ζαο 

θηηάμαηε δηθφ ζαο ξπζκφ 

σο ην ζπίηη απ’ ηελ ηαβέξλα ζπδεηψληαο 

θη απ’ ηελ δηαδήισζε θη απηφο θη εζχ 

κέρξη ην πάξηη ηξαγνπδψληαο. 

 

ε ακκνπδηέο ρξπζέο 

λένη γνλείο κε ηα κσξά ζαο 

θαη ηη ηξαπέδηα, ηη γηνξηέο 

σο ην πξσί 

ζαλ κηα εθδξνκή 

φιν ιαθθνχβεο σο ηελ πξψηε. 

 

Πξψηε ηνπ Γχν Χηιηάδεο 

ρνξεχαλ ηνπ ρξφλνπ νη ληθάδεο 

θη νλεηξεπφζαζηαλ 

θη φιν εξρφζαζηαλ 

πξψηνη. 

 

Πξψηε ηνπ Γχν Χηιηάδεο 

ήζαζηαλ πάληα θπγάδεο 

κεο ζη’ αδηέμνδν 

βξίζθαηε έμνδν. 

 

Νάηελ ηψξα πξψηε πξψηε ζαο δπγψλεη 

κ’ έλα θιίλαηε επί δεμηά 

ινμνθνηηάεη πξνο εζάο 

ζηνηρεκέλνη πίζσ ηεο νη λένη ρξφλνη 

θαη απφ πάλσ ηεο ν Πνηεηήο 

ηεο ςηζπξίδεη απ’ ην κπαιθφλη. 

 

εκαηνθφξηζζα, ζηε ιεζκνληά λα κελ ηνπο δψζεηο 

λα ηνπο θαιέζεηο αχξην πιάη ζνπ 

θαη ιίγν λα ηνπο εμπςψζεηο. 

Δίρε πνιχ θαεκφ, πνιχ ιαρηάξα ε επνρή ηνπο 

είρε πνιινχο αλαίζζεηνπο 

κα θαη πνιινχο νλεηξνπφινπο 

πνπ είζε λα βγαίλνπλ πάληα πξψηνη. 

 

Πξψηε ηνπ Γχν Χηιηάδεο 

έξρνληαη ρξφληα κπξηάδεο 

δελ ην εκπνδίζακε 

ην βνεζήζακε 

πξψηνη. 

 



Πξψηε ηνπ Γχν Χηιηάδεο 

ιάκπνπλ ηνπ ρξφλνπ νη ληθάδεο 

κεο ζην αδηέμνδν 

βξίζθνπλ ηελ έμνδν 

πξψηνη. 

 

 

19. Hasta La Vista – Mc Solaar  

Hasta siempre. Que vive la Revolución 
Rapero número uno el grito en la cancción 
Soy el papel del líder como Fidel Castro 
Tengo el microfóno amigo cuidado 
Solaar, soy al mismo tiempo ser why estar 
Estrella : la gente de Indía me llama star 
Paz al rap de Barcelona. De Costa Rica. 
Alianza tercer mundo Suramerica 
A mí me gustaba la chica llamaba Rachel 
Tengo la voz, la fuerza, estiló why papel. 
Si te gusta vas a bailar como Ibiza. 
Soy como el sol. Hijo de Africa 

Eso es amor sin dolor 
Hasta la próxima mi amor 
Eso es amor sin dolor 
Hasta la vista mi amor 

J'étais livreur de pizzas près de l'hacienda 
Où la chica do nom d'Esmeralda faisait la fiesta 
Comme par hasard elle me commande un pan-chorizo 
J'ai compris le complot cuando la fille me dit te quierro 
Amigo, dans le barrio on se pavanait sec. 
Sex six jours sur septembre Tequila, pas de prise de tête 
Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros 
Bagarreurs tel Valera de vraies têtes de vils héros 
Expulsé de la ville tel un sans pap 
Seul sans barillet, isolé tel un catho sans pape 
Quand je pense à toi Rachel Esmeralda 
J'en ai la gorge serrée mais bon j'ai des valda 

Eso es amor sin dolor 
Hasta la próxima mi amor 



Eso es amor sin dolor 
Hasta la vista mi amor 

On est en Californie, bien avant be -Watch 
J'marche solo tel un orphelin dans la poche de Bihac 
Why a des noichs Kwan Chang Ken et des gringos 
Dégringolent why a des panchos sous les sombreros 
À contre-jour Esmeralda déesse 
Les yeux pleins de liesse sort do Poney Express 
Elle me dit vamonos, je réponds yes 
See'était Bonnie et Claude dans notre Dame de Barbès 
Hasta la vista, générique final 
Hasta la próxima, on part vers l'ouest à cheval 
Tout le monde se lève il n'why a plus personne dans le ciné 
Le film est terminé mais j'entends chanter 

Eso es amor sin dolor 
Hasta la próxima mi amor 
Eso es amor sin dolor 
Hasta la vista mi amor 

 

20. I am not the man I used to be – Fine Young Cannibals 

21. Lyrics 
22. When I'm in trouble or out of step 

If my balance has been upset 

Oh there's a feeling I can't accept 

There's one thing that helps me to forget 

23. Wonder what I'm thinking 

Wonder why I'm drinking 

But it's plain to see 

I'm not the man I used to be 

24. If life were easy and didn't ask, 

Didn't tease me or take things back 

I'd just start to understand, 

What makes me the man I am 

25. Wonder what I'm thinking 

Wonder why I'm drinking 



But it's plain to see 

I'm not the man I used to be 

26. Oh it's plain and it's a shame 

I'm not the man I used to be 

27. I've lost dreams that won't come back 

Memories fading fast 

I should save the ones I have 

What's the use, most of them are bad 

28. Wonder what I'm thinking 

Wonder why I'm drinking 

But it's plain to see 

I'm not the man I used to be 

29. Oh it's plain and it's a shame 

I can't explain 

But I'm not the man I used to be 

30. Oh it's plain and it's a shame 

I can't explain 

But I'm not the man I used to be 
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82 Πάνοσ Οοΐηοσ Από τθ μνιμθ ςτθν Ξαρδιά 287 14 

83 Ξόμικσ 
R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Ψο χρυςό δρεπάνι 50 20 

84 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Ψα γενζκλια του 
Αςτερίξ 50 20 

85 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Σ Αςτερίξ ςτθν 
Λςπανία 50 20 

86 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Ψο χτφπθμα του 
Πενίρ 50 20 

87 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Αςτερίξ ο γφροσ τθσ 
Γαλατίασ 50 20 

88 Julia Gregson  Χτθν καρδιά των Πουςόνων 638 19 

89 Πιχάλθσ Γ. Παδιανόσ  Θ μθλιά κάτω από το μιλο 187 17 

90 Υαφλου Βρελι 
Πουςείο Ελλθνικισ Λςτορίασ 
Ξζρινα Σμοιϊματα 1995 110 16 

91 Άρθσ Φακίνοσ Ψα παιδιά του Σδυςςζα 238 17 

92 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Σ Αςτερίξ 
Οεγεωνάριοσ 50 20 

93 Υεριοδικό/εφθμερίδα Ακρόπολθ Ρζο Πουςείο 125 20 

94 

George R.R. Martin, Neil 
Gaiman, Tad Williams, 
Dan Simmons Songs of the dying earth 660 20 

95 Ρταν Φρανκ  Πεςάνυχτα 518 20 

96 Σρχάν Υαμοφκ  
Λςτανμποφλ, Υόλθ και 
αναμνιςεισ 586 20 

97 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Σ Αςτερίξ ςτουσ 
Βρετανοφσ 50 20 

98 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Σ Αςτερίξ και οι 
Γότκοι 50 20 

99 Ξόμικσ 

R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Σι δάφνεσ του 
Ξαίςαρα 50 20 

100 Ξόμικσ 
R. Goscinny, A. Uderzo 
Asterix Σβελίξ και Χία 50 20 

101 Βαγγζλθσ Φαπτόπουλοσ Οεςβία 211 15 

102 Πιχάλθσ Γεννάρθσ Σ ςαξοφωνίςτασ 327 12 



103 Michael Dobbs House of cards 485 16 

104 Γιάννθσ Γ. Γαλανόσ Χτα μονοπάτια τθσ ψυχισ 166 12 

105 Ψομ Υάλμερ Ειρινθ, Αγάπθ και Ελευκερία 249 15 

106 Υεριοδικό/εφθμερίδα Ζκνοσ Travel Book Σι Οίμνεσ 129 12 

107 Ξόμικσ Batman Superman  56 18 

108 Ψομ Tη. Υάλμερ Ελευκερία γιατί; 184 15 

109 Ξόμικσ Αρκάσ Θ ηωι μετά 60 17 

110 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Υεριοδικόσ πίνακασ Α' Ψόμοσ 
Άλκθσ Γαλδάλθσ 231 17 

111 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Υεριοδικόσ πίνακασ Β' Ψόμοσ 
Άλκθσ Γαλδάλθσ 231 17 

112 Φφλαρχοσ Ψουιάβιι Σ Υαπαλάνγκι 155 17 

113 Stephanie Donaldson  
Βιβλιοκικθ Υρακτικισ 
Ξθπουρικισ 96 20 

114 Ε.Υ.Υαπανοφτςου  Σι δρόμοι τθσ ηωισ 265 20 

115 J.D.Salinger  
Χτθ ςίκαλθ, ςτα ςτάχια, ο 
πιάςτθσ 271 17 

116 Ηιλ Βενςάν  Ψρείσ ϊρεσ προτοφ χαράξει 256 20 

117 Ζρμαν Ζςςε  Χιντάρτα 173 15 

118 Tom Rob Smith  Υαιδί 44 508 18 

119 Χταμάτθσ Παλζλθσ  Ψο τζρασ κι εγϊ 235 19 

120 Χτζλιοσ Ε. Χάλαρθσ Ξιποσ 160 17 

121 Παρί Ροζλ Ππλά  Υροςωπικό φάουλ 144 16 

122 

Αχιλλζασ Ξαψάλθσ, 
Αδαμάντιοσ 
Υαπαςταμάτθσ 

Επαγγελματιςμόσ και 
ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ 123 15 

123 
Ενρίκο Γκραμίνια, 
Κεόφιλοσ Βαμβάκασ 

Ψεχνικόσ Χφμβουλοσ Τλα 
Πόνοσ ςου 96 14 

124 Linda Tilgner 
Ψο εγχειρίδιο του τεμπζλθ 
κθπουροφ 177 20 

125 Οίτςα Ψαραφτθ 
Ζνα καλοκαίρι ςτθ ςκιά του 
Βοφδα 166 17 

126 Yann Arthus - Bertrand  
A portrait of our world 
Human 224 16 

127 Ξατερίνα Ξαριηϊνθ Θ πόλθ των ακϊων 205 17 

128 Γιϊργοσ Ξαράμπελασ 
6 μινεσ που ςυγκλόνιςαν τθν 
Ελλάδα 270 19 

129 
Γιάννθσ Υουρνάρασ, 
Ανδρζασ Υουρνάρασ 

Ελλάδα - Θ Λςτορία- Σ 
πολιτιςμόσ - Ψο ςφγχρονο 
κράτοσ 387 17 

130 Γιϊργοσ Α. Οεονταρίτθσ 

Ψο ξεκίνθμα τθσ 
μετεμφυλιακισ αριςτεράσ 
1950-53 205 19 

131 Ξόμικσ Χοφπερμαν 64 18 

132 Υεριοδικό/εφθμερίδα Ωπζροχθ Ελάδα - Ξάςτρα 129 11 



133 Mark Mazower 
Κεςςαλονίκθ Υόλθ των 
φανταςμάτων 575 17 

134 Catherine Kohler Riesman Qualitative research methods 80 18 

135 Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ 

Πεταςχθματιςμοί του 
κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ 
ολοκλιρωςθσ, Διδάγματα 
τθσ οικονομικισ κρίςθσ : Θ 
ελλθνικι περίπτωςθ  189 18 

136 Τμθροσ Αβραμίδθσ Σι δρόμοι τθσ καρδιάσ 354 15 

137 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Ωπζροχθ Ελάδα - 
Θλιοβαςιλζματα 129 11 

138 Ξόμικσ Χοφπερμαν 63 18 

139 Ξάλθ Ξαρατηά 
Σι άγγελοι χορεφουν ςτο 
ποτάμι 398 17 

140 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Ωπζροχθ Ελάδα - Υζτρινα 
γιοφφρια 129 11 

141 Ξόμικσ Χοφπερμαν 52 20 

142 
S. Theodoridis, K. 
Koutroumbas Αναγνϊριςθ προτφπων 596 17 

143 Αντϊνθσ Πανιτάκθσ 

Χυνταγματικι Σργάνωςθ του 
κράτουσ με ςτοιχεία 
πολιτειολογίασ 215 20 

144 Υεριοδικό/εφθμερίδα PC Magazine 194 20 

145 Υεριοδικό/εφθμερίδα PC Magazine 194 20 

146 Γιοφργκεν Χάμπερμασ 
Για ζνα ςφνταγμα τθσ 
Ευρϊπθσ 199 14 

147 Iris Johansen  
Πια υπόκεςθ τθσ Λβ 
Ρτάνκαν: Φονικό Υαιχνίδι 420 19 

148 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Ωπζροχθ Ελάδα - 
Αρχαιολογικοί χϊροι A' 129 11 

149 
Ann Lieberman - Lynne 
Miller 

Teacher Transforming their 
world and their work 103 17 

150 Ηαχ. Υαπαντωνίου  Άγιον Τροσ 216 17 

151 Υεριοδικό/εφθμερίδα Ukraine Lonely Planet 287 20 

152 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Ωπζροχθ Ελάδα - 
Αρχαιολογικοί χϊροι B' 129 11 

153 Ψομ Φόμπινσ 
Πιςοκοιμιςμζνοι μες ςτισ 
βατραχοπιτηάμεσ μασ 435 18 

154 Ξόμικσ Justice League 64 18 

155 Υεριοδικό/εφθμερίδα New York Lonely Planet 256 19 

156 Υεριοδικό/εφθμερίδα Berlin Lonely Planet 192 20 

157 Ξόμικσ Batman 64 17 

158 Πάϊκλ Ποφρ Θλίκιοι Οευκοί 351 18 

159 Υζτροσ Ψατςόπουλοσ Θ καλοςφνθ των ξζνων 328 12 



160 
Γιϊργοσ 
Υαπακωνςταντίνου Game Over 430 20 

161 Π.Υ. Χτζντμαν  
Ψο φωσ ανάμεςα ςτουσ 
Ωκεανοφσ 479 12 

162 Ξόμικσ 
Flash Comics Σ κεραυνόσ 
αναχτυπά 64 18 

163 Υεριοδικό/εφθμερίδα Madrid Lonely Planet 160 20 

164 
Francois Ansermet Pierre 
Magistretti Ψα ίχνθ τθσ Εμπειρίασ 234 17 

165 Χκοτ Υεκ 

Σ δρόμοσ ο λιγότερο 
ταξιδεμζνοσ. Ψο ατζλειωτο 
ταξίδι προσ τθν πνευματικι 
ανάπτυξθ 296 16 

166 Χάμιουελ Ππγιόρκ Θ κουκουβάγια 487 14 

167 Μγκμαρ Ππζργκμαν Σ μαγικόσ κινθματογράφοσ 395 14 

168 Υεριοδικό/εφθμερίδα PC Magazine 194 17 

169 Ξόρμακ Πακ Ξάρκυ Τλα τα όμορφα άλογα 366 16 

170 Edmund Husserl  
Θ κρίςθ του Ευρωπαίου 
ανκρϊπου και θ φιλοςοφία 63 18 

171 Άλκθσ . ανκάκθσ 
Λςτορία τθσ Ελλθνικισ 
Φωτογραφίασ  253 15 

172 Υεριοδικό/εφθμερίδα Dubai Lonely Planet 160 20 

173 Ξόμικσ Batman 64 19 

174 Wolfgang Ritter Αςκζνειεσ των μελιςςϊν 179 19 

175 Βζρνερ Βάλμαν  
Βιρτηίνια Γουλφ Λδιοφυισ και 
μόνθ 200 17 

176 Lisa Gardner O γείτονασ 570 15 

177 Ζλι Βιηελ 
Θ διακικθ ενόσ 
δολοφονθμζνου ποιθτι 285 16 

178 Άρκουρ Χοπενχάουερ Θ τζχνθ να επιβιϊνεισ 126 18 

179 Lionel Shriver 
Υρζπει να μιλιςουμε για τον 
Ξζβιν 676 14 

180 Φϊντασ Οαδισ  Ππφρα με γρεναδίνθ 111 12 

181 Ευγενία Α. Υανιτςίδου 
Δια βίου εκπαίδευςθ, Πια 
ςφγχρονθ πανάκεια 195 17 

182 Ξόμικσ 
R. Goscinny A. Uderzo Asterix 
Θ αςπίδα τθσ Αρβζρνθσ 48 20 

183 Υεριοδικό/εφθμερίδα Barcelona Lonely Planet 192 20 

184 Ξόμικσ Justice League 64 20 

185 Υεριοδικό/εφθμερίδα Βθμαγκαηινο 66 20 

186 Ψη. Φ. Φ. Ψόλκιν 
Σ άρχοντασ των δαχτυλιδιϊν. 
Ηωι ςαν μυκιςτόρθμα 331 18 

187 Υεριοδικό/εφθμερίδα TV Ζκνοσ 74 20 

188 Υεριοδικό/εφθμερίδα Ζκνοσ CookBook 90 20 

189 Αγκάκα Ξρίςτι Ψο κυνιγι των καταςκόπων 203 20 



190 Υεριοδικό/εφθμερίδα Φωτογράφοσ 162 20 

191 Ξόμικσ 
R. Goscinny A. Uderzo Asterix 
Αςτερίξ ο Γαλάτθσ 48 20 

192 Ξόμικσ 
R. Goscinny A. Uderzo Asterix 
Ψο δϊρο του Ξαίςαρα 48 20 

193 Ξόμικσ 
R. Goscinny A. Uderzo Asterix 
Σ Πάντθσ 48 20 

194 Ξόμικσ 
Οοφκυ Οοφκ Σι Ρτάλτον ςτθν 
κρεμάλα 48 20 

195 Ξόμικσ Οοφκυ Οοφκ  Σ Ελαφροχζρθσ 48 20 

196 ΩΥΕΧΩΔΕ 

Salonique Plan General de la 
Ville Σργανιςμόσ 
Φυκμιςτικοφ Κεςςαλονίκθσ 93 17 

197 Συμπζρτο Ζκο 
Εξομολογιςεισ ενόσ 
μυκιςτοριογράφου 278 18 

198 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Χτρατθγικι Υεριοδικό 
Χτρατεφματοσ 112 16 

199 
Mick Farren and Dennis 
Loren  

Rock Posters, Sixty Years of 
Posters and Flyers 1952 to 
2012. 255 14 

200 Χτζλιου Φάμφου Θ νίκθ ςαν παρθγοριά  335 16 

201 Υεριοδικό/εφθμερίδα Φωτογράφοσ 160 20 

202 Υεριοδικό/εφθμερίδα ΨV Ζκνοσ 74 20 

203 Ξριςναμοφρτι Ψο δίχτυ τθσ ςκζψθσ 102 20 

204 Υεριοδικό/εφθμερίδα ΨV Ζκνοσ 74 20 

205 Ξόμικσ Wonder Woman 63 19 

206 Υεριοδικό/εφθμερίδα Ζκνοσ CookBook 74 20 

207 Υεριοδικό/εφθμερίδα 
Ειδικι Ζκδοςθ Education in 
Greece 61 13 

208 Υεριοδικό/εφθμερίδα ΨV Ζκνοσ 74 20 

209 Ξόμικσ Super Woman 62 19 

210 Υεριοδικό/εφθμερίδα Ζκνοσ CookBook 108 20 

211 Υεριοδικό/εφθμερίδα 

Θ πρϊτθ μου 
εγκυκλοπαίδεια Υάπυροσ 
Britanica Γθ και Υεριβάλλον 98 20 

212 Κεοδϊρα Ψηόκα Θ δφναμθ τθσ ςτιγμισ 412 15 

213 Belinda Alexander Ψο ρόδο τθσ Ψοςκάνθσ 716 14 

214 A.J. Kazinski Ϊπνοσ και κάνατοσ 526 16 

215 Πανϊλθσ Ξοττάκθσ  Ξαραμανλισ off the record 477 17 

216 Ρίκοσ Δαββζτασ Θ Εβραία Ρφφθ 231 18 

217 
Γκαμπριζλ Γκαρςία 
Παρκζη Εκατό Χρόνια Ποναξιά 509 20 

218 Φενζ Ψηανάκου  Φοίβοσ Απόλλων 509 20 

219 Ραηίμ Χικμετ 
Είναι όμορφθ θ ηωι αδερφζ 
μου 253 18 



220 Χαβιζρ Ρεγρζτε  
Σ Πζγασ Αλζξανδροσ και οι 
αετοί τθσ Φϊμθσ 600 20 

221 Philippe Breton Θ ιςτορία τθσ πλθροφορικισ 350 18 

222 Ξϊςτασ Βάρναλθσ  
Άπαντα τα ποιθτικά 1904-
1975 544 18 

223 
Jessica Fletcher and 
Donald Bain 

Χυγγραφζασ Ρτετζκτιβ 
Εξιλαςτιρια Κφματα 350 17 

    ΧΩΡΣΟΣ  ΧΕΟΛΔΩΡ 48458   

    ΠΕΧΣΧ ΣΦΣΧ 217,3004 17,30045 

     TOP 20 BOOKS FOR 2016 

1. ΨΗ. ΡΨ. ΧΑΟΛΡΓΞΕΦ Σ ΦΩΟΑΞΑΧ ΧΨΘ ΧΛΞΑΟΘ 

2. GEORGE R.R. MARTIN, NEIL GAIMAN, TAD WILLIAMS, DAN SIMMONS SONGS OF THE 

DYING EARTH 

3. EDMUND HUSSERL Θ ΞΦΛΧΘ ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΛΣΩ ΑΡΚΦΩΥΣΩ ΞΑΛ Θ ΦΛΟΣΧΣΦΛΑ 

4. ΑΟΕΑΡΔΦΣΧ ΥΑΥΑΔΛΑΠΑΡΨΘΧ ΡΑ ΕΛΧΕΡ Σ ΕΦΩΨΑΧ ΧΑΝΨΕΧ! 

5. ΕΟΛ ΒΛΗΕΟ Θ ΔΛΑΚΘΞΘ ΕΡΣΧ ΔΣΟΣΦΣΡΘΠΕΡΣΩ ΥΣΛΘΨΘ 

6. ΞΛΞΘ ΔΘΠΣΩΟΑ ΕΞΨΣΧ ΧΧΕΔΛΣΩ 

7. ΨΛΨΣΧ ΥΑΨΦΛΞΛΣΧ ΑΡΨΛΔΛΞΛΕΧ 

8. ΦΦΑΡΞ ΧΕΨΧΛΡΓΞ ΨΣ ΧΠΘΡΣΧ 

9. Σ.J. SIMPSON ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ ΓΞΣΟΡΨΠΑΡ ΑΡ ΕΓΩ ΨΣ ΕΞΑΡΑ 

10. ΓΞΛΡΨΕΦ ΓΞΦΑΧ ΓΦΑΦΣΡΨΑΧ ΠΕΨΑ ΨΣ ΑΣΩΧΒΛΨΧ 

11. ΧΨΕΟΛΣΧ ΦΑΠΦΣΧ Θ ΡΛΞΘ ΧΑΡ ΥΑΦΘΓΣΦΛΑ 

12. ΠΕΓΑΟΣΛ ΞΩΠΛΞΣΛ ΨΣΩ ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΩ 

13. ΡΨΣΧΨΣΓΛΕΦΧΞΛ Σ ΑΛΩΡΛΣΧ ΧΩΗΩΓΣΧ 

14. ΠΑΦΛΣΧ ΥΟΩΦΛΨΘΧ ΨΕΧΡΘ , ΓΟΩΧΧΑ ΞΑΛ ΕΣΩΧΛΑ 

15. JULIA GREGSON ΧΨΘΡ ΞΑΦΔΛΑ ΨΩΡ ΠΣΩΧΣΡΩΡ 

16. ΣΩΠΥΕΦΨΣ ΕΞΣ ΠΥΑΣΩΡΨΣΟΛΡΣ 

17. ΗΑΧ ΥΑΥΑΡΨΩΡΛΣΩ ΆΓΛΣΡ ΤΦΣΧ 

18. ΨΗ. Φ. ΨΣΟΞΛΡ Σ ΑΦΧΣΡΨΑΧ ΨΩΡ ΔΑΧΨΩΟΛΔΛΩΡ 

19. ΞΣΦΠΑΞ ΠΑΞ ΞΑΦΚΩ ΤΟΑ ΨΑ ΤΠΣΦΦΑ ΆΟΣΓΑ 

20. ΚΑΡΑΧΘΧ ΒΕΓΓΣΧ ΨΦΕΟΟΣΧ ΥΑΟΑΒΣΧ ΞΑΛ ΒΕΓΓΣΧ 

 

 

 

 

 

 

 



 10 ΑΨΣΠΑ 

 

ΨΕΡ CAFÉ BAR RESTAURANTS IN THESSALONIKI 

 

 

 Silver Dollar Bar – Εκνικισ Αμφνθσ 19 Κεςςαλονίκθ 

 
 

 
 



 

 

 

 

 ALDEBARAN M2 – Πζγαρο Πουςικισ Κεςςαλονίκθσ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ξαφενείο Θ Φιλοςοφικι Δελφϊν και Παρτίου 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ψαροταβζρνα Miami Ρζα Ξρινθ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Café Monte Υλατεία Υαφλου Πελά Χαράντα Εκκλθςιζσ Κεςςαλονίκθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Εςτιατόριο  Ελιά Οεμόνι – Ππότςαρθ – Βαςιλίςςθσ Τλγασ   

 

 

 

 

 



 

 

 Ηωντανι Παφρθ Ψρφπα -  Οαδάδικα Κεςςαλονίκθ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ψθςταριά Grill 33 Χαλκθδόνα Κεςςαλονίκθ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Εςτιατόριο Mare e Monti – Υανόραμα Κεςςαλονίκθσ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Café Theatro – Les Lazaristes Κεςςαλονίκθ 

 

 

 

 

 

 



 30 ATOMA 

 

TEN BOOKS – TEN CDS – TEN MOVIES  

1.  

 
 

 
 



 
 

 

 

 

2.  

 

 

 



 

 

 

 

3.  

 



 

 

 

4.  

 



 

 

 

 

 

5.  

 



 

 

 

 

 

6.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  

 

 

 

 

 



 

 

 

8.  

 

 

 

 



 

9.  
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 7 ATOMA  

7 ΨΑΛΡΛΕΧ ΑΥΣ ΨΣ ΒΛΡΨΕΣ ΞΟΑΠΥ ΨΣ 2016 

1. The Finest Hours – Disney 

 

 

 

2. The Gunman  

 

 

 



 

3. Trip to Italy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Burrying the ex 

 

 

5. Emma’s Choice 

 

 

 

 

 



 

6. Paradise Lost 

 

 

 

 

 

 

7. The Dressmaker 

 



 

 

 

 10 ATOMA – ΥΦΣΨΕΛΡΣΠΕΡΑ ΒΛΡΨΕΣ ΧΨΣ YOUTUBE 

Recommended youtube videos 

1. How Wales shocked the Euro 

2. Harlem Globe Trotters Basketball 

3. Pink Floyd Concert 

4. Weird Al Yankovic Tacky 

5. Γιϊργοσ Ρταλάρασ Ψθσ αμφνθσ τα παιδιά 

6. Tom Waits Russian Dance 

7. Ρικόλασ Άςιμοσ Ψθσ Επανάςταςθσ 

8. Διονφςθσ Χαββόπουλοσ Ασ κρατιςουν οι χοροί 

9. Lebron James Cleveland Cavaliers 

10. Eddie Grant Gimme hope Joanna 

11. Frankie goes to Holywood Relax don’t do it 

12. Yazoo Don’t go 

 

 

ΧΩΡΣΟΣ : 300 ΑΨΣΠΑ 

 

 


