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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Για πρόλογο της εργασίας μας ,εμείς οι μαθητές της Α΄Λυκείου του Μουσικού 

Σχολείου Ιλίου σας παραθέτουμε ένα απόσπασμα προλόγου του ποιητή-στιχουργού 

Δ. Χριστοδούλου που είχε γράψει για το βιβλίο του « τα τραγούδια της Πολιτείας», 

τον Νοέμβριο του 1979..... 

«Το τραγούδι είναι ένα απλό είδος τέχνης, με τα πιο εκρηκτικά αποτελέσματα. 

Μπορεί να ξεσηκώσει τους ανθρώπους ή να τους βουλιάξει στην ανία. Μας 

παρακολουθεί σαν έκφραση κυριολεκτικά από τα πρώτα βήματά μας πάνω στη γη. 

Είναι ένα είδος που είναι επίκαιρο, ελάχιστα αθάνατο, και όμως αιώνιο. Περπατάει 

μαζί μας, στην καρδιά μας, στα χείλη μας, και.....στα πόδια μας. Μ΄αυτό πάμε στη μάχη 

και στο γλέντι , στους αγώνες και στο τραπέζι, στον έρωτα,και στη θλίψη. Πέστε μου: 

Πώς θα μπορούσε ένας ποιητής να αρνηθεί να το υπηρετήσει; Δόξα , λοιπόν, στους 

συνθέτες μας, στους τραγουδιστές μας , και στο λαό μας, που το ξεχώρισε. ΄Οσο για την 

εμπορευματοποίησή του , ας ασχοληθούνε με αυτό οι κοινωνιολόγοι μας» 

Τα παραπάνω λόγια αποτελούν την έμπνευση του θέματος της ερευνητικής 

μας εργασίας. Η γλώσσα του τραγουδιού είναι πολυσήμαντη και πολυποίκιλη και 

είναι το μέσο που εκφράζει απόλυτα εμάς τους νέους .....είναι σαν τον Μορφέα, που 

φωλιάζει στα όνειρα του καθενός με όποια μορφή και σχήμα θέλει........και εμείς 

επιλέξαμε αυτή τη φορά  να μελετήσουμε τη μορφή του Λ. Παπαδόπουλου.....γιατί;; 

Γιατί υπήρξε σημαντικός και πρωτοπόρος στιχουργός και έδωσε 

ανεπανάληπτες στιγμές στο ελληνικό τραγούδι, πιστοποιώντας έτσι το χαρισματικό 

και πλούσιο ταλέντο του. Πιο λαϊκός και οικείος στο πλατύτερο κοινό από τον 

Γκάτσο, ο Παπαδόπουλος συνδυάζει την υψηλή ποιότητα και αμεσότητα. Τα θέματά 

του δοσμένα με γνήσιο και συγκινητικό τρόπο, αυτόχρημα ποιοτικό, καθρεφτίζουν τις 

περιπέτειες των απλών ανθρώπων. Ακόμα μιλούν για τα μαύρα χρόνια της κατοχής 

και της αντίστασης. Βασική επίσης θέση στα τραγούδια του κατέχει ο έρωτας, τον 

οποίο τραγουδάει με εντελώς καινούργιο τρόπο, δίνοντας τις αληθινές και 

ανθρώπινες διαστάσεις του χωρίς ψεύτικα στολίδια.  

΄Ολα αυτά μέσα από τη μελέτη των τραγουδιών του τα συναντήσαμε και τα 

αναλύσαμε......ενώ ακόμα συνειδητοποιήσαμε πως η διαδικασία της έρευνας με ότι 

αυτό συνεπάγεται είναι μια πολύ δύσκολη και άγνωστη σε μας μαθησιακή πράξη.  

Βιώσαμε ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια τραγουδήσαμε, παίξαμε 

μουσική, συνεργαστήκαμε αλλά από την άλλη είχαμε διαφωνίες και δυσκολίες στη 
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διαχείρηση του υλικού και στον τρόπο προσέγγισης .  Η ευκαιρία όμως που μας 

δόθηκε ήταν πολύ μεγάλη ώστε να αξιοποιήσουμε και να εξελίξουμε τις δυνατοτητές 

μας ως μαθητές και ως ενεργά μέλη μιας ομάδας. 

 Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια μας κα Αγγελική 

Ρεκούμη για την αμέριστη βοηθειά της και προσπάθειά της να πάρει μορφή αυτή η 

προσπάθειά μας. 

 

        Οι μαθητές /τριες της Α΄Λυκείου  

  σχολ. έτος 2014-2015 

 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1
η
 ομάδα: 

Μακράκης Ορφέας     

Λιάκου Αννα    

Λούκος Αθανάσιος (κιθάρα) 

Δημοπούλου Δήμητρα 

Δερμιτζάκη Στεφανία (παρουσίαση) 

Βασιλειάδη Ηλιάνα 

 

2
η
 ομάδα:  

Αντωνακάκη Παναγ. 

Γκαγκάς Δημήτρης  

Βαγγελάτου Ενρίκα 

Μπαρτζιώκας Κυριάκος (παρουσίαση) 

Κουτής Βασίλης (μπουζούκι) 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ-

ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ 

Λευτέρης Παπαδόπουλος 

–δισκογραφία-

συνεργασίες-  
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3
η
 ομάδα:  

Κουμαντάκη Μελίνα 

Νικοντίμοβα Σαββίνα 

Οικονομοπούλου Ειρήνη 

Πουλημένου Γιολάνθη 

Σκομπιοάλα Μαρία (ακκορντεόν) 

 

 

4η ομάδα: 

Κόκκαλη Ασπα 

Νομικού Άννα (τραγούδι) 

Παπαδοπούλου Δήμητρα (παρουσίαση) 

Σόφτσης Στέφανος 

Κουτσομυτόπουλος Ραφαήλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτηματαλόγιο-

ανάλυση-

συμπεράσματα 

Λ. παπαδόπουλος (ζωή 

και έργο)- δισκογραφία- 

ιστορία τραγουδιού 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Ας γνωρίσουμε λοιπόν πιο αναλυτικά το στιχουργικό  έργο του Λ. 

Παπαδόπουλου που όπως και ο ίδιος αναφέρει έχει ξεκάθαρα  επηρεαστεί από τα 

δύσκολα παιδικά του χρόνια και τις κοινωνικές – πολιτικές καταστάσεις της τότε 

εποχής. Θα προσεγγίσουμε τις τρεις πρώτες δεκαετίες 1960-1970, 1970-1980 και 

1980-1990  επιλεκτικά σε συνεργασίες με συνθέτες και τραγουδιστές 
(1). 

Στα πρώτα δυο μαθήματα του project και σύμφωνα με το περιεχόμενο και τον 

τίτλο της εργασίας όπως είχε διατυπωθεί και προταθεί από την υπεύθυνη Καθηγήτρια Κα 

Ρεκούμη Αγγελικη (ΠΕ 16, Μουσικό) ορίσαμε  τα πεδία μελέτης μας, χωρίσαμε τις 

ομάδες των μαθητών και έτσι πιο στοχευμένα ξεκινήσαμε την έρευνά μας. Για δική μας 

διευκόλυνση φτιάξαμε μαζί με την καθηγήτρια μας έναν «σκελετό» με δύο παράλληλες 

κατευθύνσεις. Μία γενικού περιεχομένου για τη σχέση  τραγουδιού και γλώσσας και μία 

ειδική, για τη γλώσσα που διαχειρίστηκε ένας από τους γνωστούς στιχουργούς , ο Λ. 

Παπαδόπουλος. Μελετήστε τις παρακάτω διαφάνειες. Κοινή απόφαση των ομάδων ήταν 

στη συνολίκη παρουσίαση του Project να μην διαχωριστούν αυτά τα δυο πεδία αλλά να 

συνυπάρχουν ,όσο γίνεται , καθ΄ολη τη διάρκεια της εργασίας. 

Μελετήστε τις παρακάτω διαφάνειες..... 

 

 

.................................................................................................................................................................. 

1. Οι επιλογές έγιναν σύμφωνα με τις επιθιμίες της κάθε ομάδας και με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων  μαθητών 

– ομάδων συνεκτιμώντας τη βαρύτητα και το εύρος των καλλιτεχνών  (συνθετών- τραγουδιστών) που 

συνεργάστηκαν με τον Λ. Παπαδόπουλο. 
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Και ...........!!! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο: 

 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ : ΜΙΑ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΣΧΕΣΗ 

Η γλώσσα και η μουσική συνιστούν συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων και με την έννοια αυτή είναι « γλώσσες» με την ευρύτερη έννοια του 

όρου. Με τους κώδικες αυτούς οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους μεταδίδοντας 

μηνύματα και εκφράζοντας συναισθήματα . Η λειτουργία αυτή ξεκινά ήδη από την 

πρωτόγονη εποχή, καθώς ο άνθρωπος οργανώνει και σηματοδοτεί τους ήχους που 

παράγει με τη φωνή , με το σώμα και με τα υλικά που τον περιβάλλουν, προκειμένου 

να εκφραστεί και να επικοινωνήσει. ΄Ετσι σε όλους τους πολιτισμούς προέκυψαν τα 

δύο βασικά ηχητικά συστήματα-κώδικες επικοινωνίας με κοινή φύση και καταγωγή: 

η γλώσσα και η μουσική. 

 Η μουσική χρονολογεί και εξελίσσει την ιστορία της ως παράλληλη μ' εκείνη 

της Γλώσσας, κατ' ουσίαν ως παράλληλη με την ανθρώπινη εξέλιξη. Καθώς ο 

έναρθρος λόγος, ως ηχητικό μέσο δεν δύναται να αποδώσει το φάσμα των 

αποχρώσεων των κειμενικών, προσωπικών ανθρώπινων σκέψεων και συναισθημάτων 

ο άνθρωπος ανέπτυξε ένα νέο ηχητικό μέσο έκφρασης: τον Μουσικό Λόγο 

(τραγούδι). Μέσα από μια ρυθμική απαγγελία, στην οποία οργανώνονται και 

κωδικοποιούνται τα ύψη, οι τονισμοί και οι διάρκειες, ο λόγος  γίνεται τραγούδισμα. 

Η γλώσσα ξεπερνά τη μονοσημία της , αποκτά καινούργιες διαστάσεις, φορτίζεται 

και γίνεται πολυσήμαντη.   

 

1.1  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ     

 

Γνωστή και ως Απολλώνια Τέχνη, η μουσική παίρνει το όνομά της από τις 

εννέα Μούσες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Καθ' αυτή την έννοια, η μουσική 

διέφερε σημασιολογικά της σημερινής χρήσης του όρου, και περιελάμβανε το σύνολο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
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των τεχνών που βρίσκονταν υπό την προστασία των Μουσών. Στην Αρχαία Ελλάδα, 

ο όρος εννοούσε την Ποίηση, το Μέλος και τον Χορό ως μια αδιάσπαστη ενότητα 

τεχνών η οποία καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο Θέατρο. Αλλα ας παρουμε τα πράγματα 

με τη σειρά 

Η αρχαία ελληνική μουσική ήταν μονοφωνική 
(1)

. Από τις σωζόμενες πηγές 

μαρτυρείται επίσης ένα είδος ετεροφωνίας, ενώ η πολυφωνία φαίνεται ότι δεν ήταν 

σε χρήση. Το αρχαιοελληνικό μέλος ταυτιζόταν απόλυτα με την ποίηση με τρόπο 

που ήχος και λόγος συνταιριάζονταν σε ένα αδιαίρετο σύνολο, όπου ο ρυθμικός 

στίχος υπαγόρευε το ρυθμό της μελωδίας (μέτρο) και δενόταν μαζί του. Γι' αυτό και 

τις περισσότερες φορές, ποιητής και συνθέτης ήταν το ίδιο πρόσωπο. Έτσι το 

μέτρο της ποίησης καθόριζε και το μέτρο της μουσικής που έφτασε σε μεγάλη 

ποικιλία, παρακολουθώντας την πλούσια ποιητική μετρική και τους τρόπους της 

απαγγελίας.  

Την πρώτη μορφή έντεχνης ποίησης και μουσικής τη συναντάμε στην μορφή 

του ομηρικού έπους. Σε αυτά τα χρόνια οι αοιδοί (ποιητές και μουσικοί ταυτόχρονα) 

ιστορούσαν - άλλοτε σε συμπόσια και άλλοτε σε επίσημες γιορτές και αγώνες - 

πολεμικές δόξες και 

κατορθώματα, συνοδεύοντας 

την απαγγελία τους με τη λύρα 

ή την κιθάρα. Φήμιος, 

Θάμυρης, Δημόδοκος είναι 

ονόματα αοιδών που αναφέρει 

ο Όμηρος σαν τους πιο 

ξακουστούς της εποχής του.  

.........................................................................................................................................

1.Το πρώτο σωζόμενο μουσικό κείμενο είναι η στήλη του Σείκιλου. Ο Σείκιλος έγραψε το τραγούδι του μετά το 200 π.Χ. σε 

επιτύμβια κυλινδρική στήλη που έχει ύψος 40 εκατοστά και περιέχει  ένα επίγραμμα δώδεκα λέξεων και ένα μέλος (τραγούδι) 

δεκαεφτά λέξεων μαζί με τη μουσική του. Στην κορυφή της στήλης, το επίγραμμα αναφέρει τον άνθρωπο που το έγραψε, καθώς και 

το σκοπό για τον οποίο το έγραψε.. Στη μέση υπάρχουν οι στίχοι του τραγουδιού μαζί με τα σύμβολα της μελωδίας, η οποία είναι 

του λεγόμενου φρυγικού τύπου: ΟΣΟΝ ΖΗΣ ΦΑΙΝΟΥ, ΜΗΔΕΝ ΟΛΩΣ ΣΥ ΛΥΠΟΥ. ΠΡΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΖΗΝ, ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ  (Όσο ζεις λάμψε, καθόλου μη λυπάσαι. Για λίγο διαρκεί η ζωή, ο χρόνος καθορίζει το τέλος). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%28%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BF%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%28%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CE%BF%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
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Στους ίδιους καιρούς ήταν γνωστά και διάφορα άλλα λαϊκά τραγούδια, όπως ο 

θρήνος και ο ιάλεμος (μοιρολόι), ο λίνος (θρηνητικό τραγούδι για τον αποχωρισμό 

θέρους και φθινοπώρου), ο υμέναιος (τραγούδι του γάμου), ο κώμος (που έκλεινε τα 

γλέντια) και άλλα. 

Σε αντίθεση με την επική, η λυρική ποίηση, που αναπτύχθηκε τον 7ο και 6ο 

αιώνα, εκφράζει υποκειμενικά συναισθήματα του ποιητή. Με τις ωδές, τους παιάνες, 

τα επινίκια, τα παρθένεια, τα επιθαλάμια, ανάδειξαν την άφταστη τέχνη τους σειρά 

ολόκληρη από λυρικούς ποιητές ο Αλκαίος, η Σαπφώ, ο Ανακρέοντας, ο Πίνδαρος, 

και  ο Στησίχορος είναι οι πιο γνωστοί της εποχής εκείνης. 

 

Ο 5ος π.Χ. αιώνας είναι ο 

αιώνας ακμής της αττικής τραγωδίας 

και κωμωδίας.  Το νέο αυτό 

δραματικό είδος έδενε αναπόσπαστα 

ποίηση, μουσική και χορό. Έτσι τα 

χορικά μέρη, τραγουδιόνταν με 

συνοδεία αυλού, ενώ οι μονόλογοι 

και οι διάλογοι γίνονταν με συνοδεία 

λύρας ή κιθάρας. Συμπέρασμα: 

 Ήταν το τραγούδι λοιπόν σε όλες τις παραλλάγες του στο οποίο  λειτούργησε 

και πάλι άμεσα το τρίπτυχο λόγος-μέλος-κίνηση, αποδεικνύοντας τη μουσικότητα της 

ελληνικής γλώσσας καθώς και την προέλευση της μουσικής και χορευτικής δομής 

από τα μετρικά σχήματα του λόγου.  

 ΣΑΠΦΩ 

 Ήταν Ελληνίδα λυρική 

ποιήτρια από τη Λέσβο, 

ιδιαίτερα γνωστή από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα για 

τα ποιήματά της. Με το όνομά 

της έχει συνδεθεί και ο 

λεσβιακός έρωτας 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%80%CF%86%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CE%BB%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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1.2    ΔΥΣΗ-ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 

Αν έρθουμε τώρα στη Δύση, διαπιστώνουμε πως και εδώ η σχέση της 

μουσικής με τον ποιητικό λόγο και με τη θεατρική αναπαράσταση, δεν υπήρξε απλώς 

στενή αλλά καθόρισε κατ’ουσιαν και την ίδια την εξέλιξη της λεγόμενης “έντεχνης” 

μουσικής. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα (500 – 1400), το μοναδικό ευρωπαϊκό 

ρεπερτόριο που διασώζεται και χρονολογείται πριν τις αρχές του 8ου αιώνα είναι το 

μονοφωνικό λειτουργικό τραγούδι της Ρωμαϊκής Καθολικής Εκκλησίας, της οποίας 

η κύρια παράδοση ονομάζεται Γρηγοριανό Μέλος.  

Κατά την Αναγεννησιακή περίοδο (1400 - 1600), ένα μεγάλο μέρος της 

διασωθείσας μουσικής της Ευρώπης του 14ου αιώνα είναι λαϊκά τραγούδια. 

  

Ενώ η ανάπτυξη της πολυφωνικής μουσικής - αρχικά μέσω του λεγόμενου 

Μεσαιωνικού Organum, και εν συνεχεία της μορφής του μοτέτου- οφείλεται στην 

προσπάθεια της κάθετης 

ρυθμικής οργάνωσης 

παράλληλων μελωδικών 

γραμμών που τραγουδούσαν οι 

τραγουδιστές, με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μη χάνεται το νόημα των 

στίχων. Και από την πολυφωνία 

καταλήγουμε στην ομοφωνια και στην κάθετη αρμονική οργάνωση των φωνών, που 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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οδήγησε σταδιακά στην ανάπτυξη του ιδιώματος της δυτικής αρμονίας με τις γνωστές 

μείζονες και ελάσσονες κλίμακες που αντικατέστησαν τους μεσαιωνικούς 

“εκκλησιαστικούς τρόπους”. 
(1)

 

 Κατά το 17
ο
 αι, καθώς λοιπόν η μουσική επιχειρούσε να “χρωματίσει” τα 

νοήματα των στίχων αναπτύχθηκε σταδιακά ένας συμβολικός κώδικας που 

αντιστοιχούσε τα ποιητικά νοήματα με τα μουσικά νοήματα. Ο  κώδικας αυτός 

εμπεδώθηκε στη συνείδηση του κοινού και επέτρεψε την σταδιακή αυτονόμηση της 

μουσικής γλώσσας. Αυτο έγινε γύρω στον 17ο αιώνα, την περίοδο δηλαδή που 

χαρακτηρίζουμε ως Μπαρόκ 

Η εμφάνιση της 

λεγόμενης “καθαρής” 

οργανικής μουσικής  κι’ 

η δυνατότητα της να 

λειτουργεί ως μία 

αυτόνομη μορφή 

καλλιτεχνικής έκφρασης 

αποτέλεσε λοιπόν ένα 

σχετικά πρόσφατο 

φαινόμενο στην ιστορία 

του πολιτισμού ενώ επί 

χιλιάδες χρόνια, σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες, η μουσική ήταν ταυτισμένη 

σχεδόν απόλυτα με το λογο και με την κίνηση, με την ποίηση και με το χορό.  

...................................................................................................................... 

1. Πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε τις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες της δυτικής αρμονίας που οδήγησαν 

σταδιακά στον μείζονα και  ελάσσονα τρόπου και την ταυτιση τους με θετικές ή αρνητικές, χαρούμενες ή 

λυπημένες κατηγορίες νοημάτων και συναισθημάτων.Κατ’ αρχήν, η απόπειρα της μουσικής να συμβολίσει 

και να εκφράσει διαφορετικά νοήματα και συναισθήματα ξεκίνησε από το χώρο των θρησκευτικών ύμνων, 

και βασίστηκε στην τεχνική του λεγομένου “word painting”, δηλαδή του “μουσικού χρωματισμού του 

νοήματος των λέξεων”. Όταν ο στίχος μιλούσε για αγγέλους, για τον παράδεισο, για θετικά συναισθήματα 

και θετικές έννοιες τότε η μελωδία ανέβαινε, ενώ όταν ο στίχος μιλούσε για την κόλαση, για την αμαρτία, 

για αρνητικά συναισθήματα και έννοιες, η μελωδία κατέβαινε....... 
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Γύρω στον 17ο αιώνα, δηλαδή την περίοδο του Μπαρόκ, η δυτική αρμονία 

είχε μετατραπεί σε ένα αυτόνομο συμβολικό κώδικα που επέτρεπε στη μουσική να 

εκφράζει νοήματα και συναισθήματα χωρίς να έχει πλέον την ανάγκη του 

ποιητικού λογού. Η μουσική έχει τωρα αποκτήσει  δικιά της γραμματική και  

συντακτικό που της αποδιδει μια σχεδόν αφηγηματική ικανότητα. Τούτο επέτρεψε 

την ανάπτυξη των πρώτων μορφών της καθαρής οργανικής μουσικής, δηλαδή του 

“κονσέρτου και της σονάτας Μπαρόκ”  

1.3  Συμπεράσματα: 

Από όσα είπαμε μέχρι στιγμής πιστεύουμε πως έγινε φανερό ότι η σχέση 

ανάμεσα στη μουσική και στον ποιητικό λόγο -αλλά και στη θεατρική δράση - 

υπήρξε ανέκαθεν όχι μόνο αυτονόητη, αλλά και καθοριστική για την εξέλιξη της 

ιδίας της μουσικής γλώσσας. Ωστόσο, εάν είναι φανερό πως η μουσική συνεργάστηκε 

στενά με την ποίηση, άλλο τόσο είναι φανερό πως στην πορεία του χρόνου η κάθε 

μια απ’ αυτές τις τέχνες αυτονομήθηκε και ακολούθησε και τον δικό της ανεξάρτητο 

δρόμο. Ανεξάρτητα λοιπόν από την κοινή τους καταγωγή, η μουσική και η ποίηση 

ανέπτυξαν από μια εποχή και μετά τις δικές τους τεχνικές χειρισμού των 

εκφραστικών τους μέσων και τις δικές τους ιδιαίτερες αισθητικές και στιλιστικές 

παραδόσεις. 

Αυτές τις τεχνικές χειρισμού θα μελετήσουμε λίγο πιο κάτω και συγκεκριμένα 

ένα - ένα τα στοιχεία που συγκροτούν την ποίηση και καθορίζουν τους κανόνές της 

έμμετρης γλώσσας  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 :  ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ - ΜΕΤΡΙΚΗ 

Βάση για κάθε ποίημα είναι ο στίχος. Γι' αυτό άλλοτε έλεγαν στιχουργός, με 

την ίδια έννοια πού έλεγαν και  ποιητής. Οι κανόνες πού πρέπει να διέπουν τη 

συγκρότηση τού στίχου και γενικά τού ποιήματος αποτελούν τη Στιχουργική. Η 

στιχουργική λέγεται επίσης και Μετρική, επειδή ένα από τα βασικά στοιχεία τού 

ποιήματος είναι το μέτρο.  Υπάρχει επίσης και η γενικότερη ονομασία : Ποιητική 

τέχνη 

Πριν συνεχίσουμε την ανάλυση μας, να σας επισημάνουμε ότι κάποια από τα 

παραδείγματα των στίχων θα είναι από το στιχουργικό έργο του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου ,όπως εμείς τα μελετήσαμε στα πλάισια του θέματος της ερευνητικής 

μας εργασίας.  

Στα νέα ελληνικά το καθοριστικό στοιχείο για τη σύσταση του μέτρου, εκτός 

απο τον αριθμό των συλλαβών, είναι ο τόνος. Ο τόνος στα νεα ελληνικά είναι 

δυναμικός. Η τονιζόμενη συλλαβή διαφέρει από την άτονη στην ένταση (π.χ 

«αράδα»). Ενώ στα αρχαία ελληνικά ο τόνος είναι μουσικός , δηλαδή η τονιζόμενη 

συλλαβή διαφέρει από την άτονη ως προς το ύψος.  

2.1: ΜΕΤΡΟ: Οι αρχαίοι Έλληνες βάσιζαν το μετρικό τους σύστημα στην 

προσωδία, δηλαδή στην εναλλαγή συλλαβών πού ήσαν μακρές ή βραχείες. Μια 

συλλαβή χαρακτηρίζεται μακρά (-) ή Βραχεία (υ) ανάλογα με τη διάρκεια, δηλαδή το 

χρόνο που απαιτείται για την προφορά της  Εχει υπολογιστεί ότι για την προφορά 

μιας μακράς συλλαβής απαιτείται περίπου ο ίδιος χρόνος που απαιτείται για να 

προφέρει κάποιος δύο βραχείες. Αλλά η διάκριση αυτή  σε μακρά και βραχέα σιγά - 

σιγά εγκαταλείφθηκε (κατά τούς πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες). Κι έτσι η νέα 

ποίηση αναγκάστηκε να πάρει ως βάση του μετρικού της συστήματος τον τόνο. 

Θεώρησε δηλαδή ως μακρά την τονισμένη συλλαβή και ως βραχεία την άτονη.Το 

σύστημα αυτό λέγεται και τονικό σύστημα. 

 Η εναλλαγή λοιπόν κατά ορισμένο σύστημα τονισμένων και άτονων 

συλλαβών αποτελεί το μέτρο. Το μέτρο λέγεται επίσης και πόδας (πους). Ένας ή και 

περισσότεροι πόδες αποτελούν το στίχο.  

Κάθε πόδας μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή τρεις συλλαβές. Τα μέτρα 

(μετρικοί πόδες) στη νεοελληνική ποίηση είναι πέντε : ο ίαμβος, ο τροχαίος, ο 

ανάπαιστος, ο δάκτυλος, και ο αμφιβραχύς. Αν κοιτάξουμε τον πίνακα θα δούμε 
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αναλυτικά τη διαδοχή τονισμένων και άτονων συλλαβών σε κάθε είδος οπως και 

αντίστοιχα παραδείγματα στίχων από τα τραγούδια του Λ. Παπαδόπουλου  και άλλων 

ποιητών. 

Όνομα μέτρου συλλαβές τονισμός Παραδείγματα 

Ιαμβικό 2 U  -- Εργέ/νης εί/ναι ο/θεός 

Γι΄αυτό/και κά/νει θαύ/ματα 

Λ. Παπαδόπουλος (1983,¨Εργένης¨) 

Τροχαϊκό 2 -- U Σφίξου/στήν κα/ρδιά μου ε/πάνω 

Για να/σε ζε/στάνω 

Λ.Παπαδόπουλος (1970-¨Καμαρούλα¨) 

Αναπαιστικό  3 U U -- Στων Ψαρών| την ολό|μαυρη ρά|χη 

Δ. Σολωμός (1825) 

Δακτυλικό 3 -- U U Με το/στόμα γε/μάτο φι/λιά 

Κατε/βαίνεις δυο/δυό τα σκα/λιά 

Λ. Παπαδόπουλος (1987)  

Αμφιβραχύς 3 U – U Τα πρώτα/ μου χρόνια /τ' αξέχα/στα  

τα ‘ζησα/  κοντά στ’ α /κρογιάλι  

Παλαμάς (¨Μιά Πίκρα¨) 

Υποσημείωση:    Τονισμέμη 

συλλαβή: 

      -- Άτονη συλλαβή:  U 

2.1: ΣΤΙΧΟΣ:αποτελείται από ορισμένο αριθμό συλλαβών, πού έχουν μεταξύ 

τους μια ρυθμική και τονική τάξη. Το αν ταυτόχρονα κλείνει και ολόκληρο νόημα ή 

το νόημα συνεχίζεται και στον επόμενο στίχο, δεν έχει καμιά σημασία.Ο αριθμός των 

συλλαβών πού μπορεί να έχει ένας στίχος είναι ποικίλος.  Αρχίζει από τη μία 

συλλαβή και φτάνει ως τις δεκαεφτά. Από τις 15 συλλαβές κι απάνω ο στίχος 

δύσκολα συμπίπτει με την κανονική ανθρώπινη αναπνοή και γι' αυτό αποφεύγεται.  

2.1: ΣΤΡΟΦΗ: Ένα ρυθμικό σύνολο από περισσότερους στίχους αποτελεί τη 

στροφή. Κάθε στροφή κλείνει συνήθως και ολόκληρο νόημα. Στα τυπωμένα 

ποιήματα, ανάμεσα από τις διάφορες στροφές, μεσολαβεί ένα λευκό διάστημα. Στην 

ελληνική ποίηση η στροφή αποτελείται συνήθως από τέσσερις στίχους. Υπάρχουν 

όμως και στροφές με τρεις, πέντε, έξι ή οχτώ στίχους. 
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2.1: ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ:είναι ένα από τα στολίδια τού στίχου, πού άρχισε 

να χρησιμοποιείται στην ποίηση κατά τούς Αλεξανδρινούς χρόνους. Οι αρχαίοι 

Έλληνες δεν είχαν ομοιοκαταληξίες στα ποιήματα τους. 'Επίσης η «μοντέρνα» 

λεγόμενη ποίηση δε χρησιμοποιεί ομοιοκαταληξίες. Η ομοιοκαταληξία λέγεται 

ακόμη και ρίμα και στην καθαρεύουσα την έλεγαν «ομοιοτέλευτον»! Που τελειώνει 

δηλαδή κατά όμοιο τρόπο. Γιατί η ομοιοκαταληξία είναι αυτό ακριβώς : δυο ή 

περισσότεροι στίχοι να τελειώνουν με ομόηχες συλλαβές ή λέξεις, είναι το ακουστικό 

αίσθημα που προκαλείται απο την τελευταία επανάληψη του τελευταίου μέρους του 

στίχου. Η ομοηχία των συλλαβών αρχίζει απο το τονισμένο φωνήεν και μετά π.χ 

πνίξαμε-ξανασμίξαμε 

Η ομοιοκαταληξία λέγεται οξύτονη, παροξύτονη ή προπαροξύτονη ανάλογα 

με τον τόνο της λέξεως που ομοιοκαταληκτεί. Πχ 

Οξύτονη Τα σκούρα μάτια π΄άγαπώ 

Με κάναν να μεθοκοπώ 

Λ. Παπαδόπουλος (¨τα σκούρα μάτια¨,1979) 

Παραξύτονη Άπλωσε το μεσονύχτι 

Το δικό του δίχτυ 

Λ. Παπαδόπουλος (¨καμαρούλα¨,1970) 

Προπαροξύτονη Και περνούν τα τρένα και σφυρίζουνε 

Μα οι άνθρωποί μας δεν  γυρίζουνε 

Λ. Παπαδόπουλος ( ¨το παλιό ρολόι¨, 1968) 

 

Ενώ η  θέση των στίχων που ομοιοκαταληκτούν ποικίλλει. Οι πιο σημαντικές 

μορφές είναι η :  

α) ζευγαρωτή : Ο πρώτος στίχος ομοιοκαταληκτεί με το δεύτερο, ο τρίτος με τον 

τέταρτο, ο πέμπτος με τον έκτο κτλ. 

β) πλεχτή : μέσα σ’ ένα τετράστιχο, ο πρώτος με τον τρίτο και ο δεύτερος με τον 

τέταρτο. 

γ) σταυρωτή : σε τετράστιχο ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο. 

ε) μεικτή : χωρίς ορισμένη σειρά  
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2.2: ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: Πολλοί νομίζουν ότι έχοντας μέτρο και 

ομοιοκαταληξία σ' ένα στίχο, έγραψαν ποίημα. Αλλά δεν είναι έτσι. Η αξία ενός 

στίχου βγαίνει από το εμπνευσμένο ποιητικό νόημά του. Όλα τ' άλλα, τα τεχνικά 

μέσα, έχουν μόνο βοηθητικό ρόλο, ώστε το ποίημα να γίνει καλύτερο. Τα μέσα αυτά 

(μέτρο, ρυθμός, ομοιοκαταληξία κλπ). πρέπει να στέκονται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε 

να μην προβάλλονται σε βάρος τού νοήματος. Πολλοί αδέξιοι ποιητές και 

στοιχουργοί φροντίζοντας να είναι συνεπείς στα μέτρα και στις ρίμες κολοβώνουν 

λέξεις, χαλάνε τη γραμματική και το συντακτικό, βάζουν λέξεις παραπανιστές, μόνο 

και μόνο για να συμπληρώσουν τις συλλαβές.  Όλα αυτά, όπως λέει ο λαός γίνονται 

«ποιητική αδεία». 

Η ποιητική άδεια είναι το δήθεν δικαίωμα πού έχει ο ποιητής να παραβαίνει τούς 

επιβεβλημένους κανόνες. Ένας μεγάλος ή ένας καλός ποιητής δεν έχει ποτέ ανάγκη 

να καταφύγει στην ποιητική άδεια, πού είναι σφάλμα και ανωμαλία.  

2.2: ΧΑΣΜΩΔΙΑ: Στα ποιητικά κείμενα της παραδοσιακής ποίησης πολύ συχνά 

διαπιστώνουμε άλλο στιχουργικο μειονεκτήμα και ελαττώμα.. Ένα από αυτά, που 

είναι και το μάλλον συχνότερο, είναι η χασμωδία. 

 

Ζευγαρωτή: 

ίδια ρίμα α-β στίχος και γ-δ 

Π.χ τα παιδιά κατώ στο δρόμο 

     γέλασαν τον αστυνόμο 

    Και τη  νύχτα έχουν βάψει 

   με του φεγγαριού τη λάμψη 

   (Λ. Παπαδόπουλος) 

 
 

Πλεχτή: 

Ίδια ρίμα α-γ και β-δ 

Π.χ       Και το βράδυ, το βραδάκι 

         είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά 

         και με καίει σαν κλαδάκι      

         ως το χαραμα μες στη νυχτιά   

   (Λ. Παπαδόπουλος) 

 
 

 

Σταυρώτη: 

Ίδια ρίμα  α-δ και β-γ 

Π.χ Φυσάει τ' αεράκι μ' ανάλαφρη φόρα 
       και τες τριανταφυλλιές αργά σαλεύει 
       στις καρδιές και στην πλάση βασιλεύει 
       ρόδινο σούρουπο,ώρα μυροφόρα  (Παλαμας) 

 

 

 

 

        Μικτή : 

      Διάφοροι συνδιασμοί  

 

 

 

 

Ομοιοκαταληξία 
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 Η χασμωδία προκαλείται όταν: 

 α) ανταμώνουν δύο φωνηεντα σε συνεχόμενες συλλαβές στο μέσο μιας 

λέξης. Η χασμωδία αυτη ονομάζεται εσωτερική π.χ. σαν προαιώνιο ξόανο 

 β) ανταμώνουν δύο φωνηεντικά στοιχεία στη συνεκφορά δυο συνεχόμενων 

λέξεων.Στην περίπτωση αυτή, η χασμωδία ονομάζεται εξωτερική π.χ. από 

αγάλματα και εικόνες 

  Η χασμωδία, ως στιχουργικό ελάττωμα,που προκαλεί ακουστική δυσαρμονία, 

δυσκολία στη συμπροφορά των λέξεων και γενικότερα κακοηχία. Γι' αυτό και οι 

ποιητές προσπαθούν με ποικίλους τρόπους να καταπολεμήσουν το κακό αποτέλεσμα 

που προκαλεί η χασμωδία στην ηχητική αρμονία του στίχου. 

2.2: ΚΑΚΕΜΦΑΤΟ. Το κακέμφατο είναι μια άσχημη ή άσεμνη λέξη, πού δεν 

υπάρχει μέσα στο κείμενο, αλλά δημιουργείται ηχητικά από τη συνεκφορά δύο 

λέξεων ή τμημάτων λέξεων.π.χ. Η κουκλίτσα τη ς Κατίνας... 

 

2.3.1 Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, σας παραθέτουμε μια στιχουργική 

ανάλυση του τραγουδιού ¨Οδος Αριστοτέλους¨ . Τα τραγούδια βέβαια δεν 

εξυπηρετούν μια στιχουργική αναλυση στο βαθμό που ένα ποιήμα μπορεί, αφού 

πολλές φορές πρέπει να αναπτυχθούν μέσα στα μέτρα που ορίζει η μουσική τους και 

να απορρίψουν καποιους από τους κανόνες που θα ήθελε η μετρική. Θα  προηγηθεί 

όμως μια ιστορική ερμηνεία και καταγραφή των νοημάτων του μουσικού κειμένου 

όπως την παρουσιάζει ο Λ. Παπαδόπουλος. Σε επόμενο κεφάλαιο ,όπου θα 

ασχοληθούμε με τον συγκεκριμένο δίσκο θα γίνει και αρμονική αναλύση της 

μουσικής του Γ. Σπανού.... 
(1)

 

2.3.2 «......η γειτονιά μου ήταν ένας παράδεισος για τα παιδιά. Η Αριστοτέλους είχε 

δέντρα και από τις δύο μεριές. ....Φυσικά, στους δρόμους κυκλοφορούσαν ελάχιστα 

αυτοκίνητα και, έτσι, παίζαμε ανεμπόδιστα ποδόσφαιρο με μπάλες από κουρελόπανα, 

από το πρωί ίσαμε το βράδυ.....Αρχηγός όλης της αλητοπαρέας ήταν ένα κορίτσι. Η 

Αργυρώ. Ηταν άσκημη, βρώμικη, κατουρούσε όρθια όπως τα αγόρια, έβριζε, έκλεβε 

και ήταν μονίμως έτοιμη για καβγά 

................................................................................................................................. 

1.σελ.52-53 
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Στα χρόνια της Κατοχής, εγώ πουλούσα τσιγάρα και χαλβά του μπακάλη και η Αργυρώ 

είχε βγάλει ένα κασελάκι και γυάλιζε παπούτσια, ιδίως ιταλών στρατιωτών που ήθελαν 

να είναι περιποιημένοι. Μια μέρα, διασχίζοντας κάθετα τη Δεριγνύ δεν πρόσεξε, 

βρέθηκε απέναντι σε ένα στρατιωτικό καμιόνι, που οδηγούσε ένας αυστριακός 

φαντάρος και κατέληξε χτυπημένη πάνω στα σκαλιά του χασάπικου. Είχε σπάσει χέρια 

και πόδια, αλλά ήταν ζωντανή. Ο αυστριακός την πήρε στην αγκαλιά του, την πήγε στο 

νοσοκομείο και με τα πολλά τη γιάτρεψε. Και όχι μόνο αυτό. Φρόντισε να τη βάλει και 

στο σχολείο και μετά τον πόλεμο της έστελνε λεφτά από τη Βιέννη, για να συνεχίσει τις 

σπουδές της. Αλλά η Αργυρώ δεν τελείωσε ποτέ τις σπουδές της. Τρελάθηκε. Και πέθανε 

στο Ψυχιατρείο.....» 
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2.4.1 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

.....και ενώ θεωρήσαμε απαραίτητο να σας μιλήσουμε για την τέχνη της 

στιχουργικής και την εξέλιξη της μουσικής μεσα από το λόγο σαν μια γενική 

θεώρηση του περιεχομένου της έρευνα 

μας τώρα εξειδεικεύουμε τη μελέτη μας 

και αναφέρουμε εδώ......πρωτίστως τις 

διαφορές που έχουν ένας ποιήτης 

μ΄έναν στιχουργό, κατά τα λεγόμενα 

ενος στιχουργού της δεκαετίας του 50,  

του Κ. Βίρβου 

....«Οι ποιητές γράφουν για να 

διαβαστούν, ενω οι στιχουργοί για να 

μελοποιηθούν. Το δεύτερο αυτό στοιχείο 

αναγκάζει τους στιχουργούς να αναπτύσσουν μεσα σε δυο-τρεις στροφές κι ένα 

ρεφρέν μια ολοκληρη ιστορία. ΄Αλλο στοιχείο ειναι η επικαιρότητα, που δεν 

ενδιαφέρει απόλυτα τους ποιητές....Οι στιχουργοί επίσης γράφουν απλά, ενώ οι 

περισσότεροι ποιητές είναι βαθυστόχαστοι, και δεν γίνονται κατανοητοί από το 

πλατύ κοινό,αλλά από μορφωμένους ανθρώπους.... κάποιοι ποιητές όπως και 

στιχουργοί  σήμερα γράφουν σε ελέυθερο στίχο ενώ υπάρχουν και ποιητές  οι 

οποίοι γράφουν και στίχους .Συνήθως το αντίθετο είναι πιο σπάνιο...» 

2.4.2 Έχει ανάγκη τη μελοποίηση η ποίηση;  

Μια άλλη προβληματική που συναντήσαμε είναι και το παραπάνω. Μέσα από 

αναζήτηση και έρευνα ανακαλύψαμε ότι αποτελεί  φιλοσοφικό ζήτημα αφού 

διαβάσαμε διαφορετικές απόψεις. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ένα ποίημα έχει ήδη από 

μονή της μια μουσική αυθεντική. Της είναι λοιπόν απαραίτητη μια ρυθμολογία η 

οποία να ερμηνεύει τον εσωτερικό της βηματισμό; Από την άλλη έχει ανάγκη η 

μουσική την ποίηση; Πολλές φόρες η μουσική θέλει να μιλήσει μέσω της γλώσσας. 

Κάποιοι πιστεύουν ότι η σύνδεση αυτή αδικεί την αυτονομία και την αυτάρκεια των 

δυο ειδών και δεν φαίνεται η αξία τους. Από την άλλη ισχυρίζονται ότι υπάρχει μια 

ανάγκη συνύπαρξης των δυο ειδών τέχνης της ποίησης και της μουσικής σε ένα κοινό 

Στιχουργός Κ. Βίρβος 
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πεδίο. Δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι αυτή η “συνάντηση” έχει γεννήσει 

σπουδαία παιδιά στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η ποίηση  γράφεται για να διαβαστεί 

φωναχτά. Αυτό είναι το κοινό της με τη μουσική. Η ανάγκη για να ακούμε. 

Ανάγκη που η μουσική καθιστά ανεξίτηλη στη συνείδηση του ακροατή της. Το 

ποίημα προϋπάρχει της μελοποίησης. Δεν είναι λίγες οι φόρες που στιχουργός και 

σύνθετης δημιουργούν παράλληλα και επομένως ένας στίχος μπορεί να πειραχτεί ή 

και να αλλαχτεί τελείως. Όμως, από την άλλη, όταν ο σύνθετης παίρνει ένα ποίημα 

για να το μελοποιήσει θεωρεί δεδομένο ότι έχει τελειώσει. Επειδή ,λοιπόν, αρκετές 

είναι οι φόρες που το ποίημα έχει διαφορετικό μουσικό μοτίβο δηλαδή, διαφορετική 

ρυθμολογία ισοπεδώνεται και χάνει την λάμψη της από ένα άλλο μουσικό ρυθμικό 

σχήμα. Για αυτό σπουδαίος στιχουργός θεωρείται εκείνος του οποίου οι στίχοι 

του επιτρέπουν τη μουσική να κινηθεί  παράλληλα με το λόγο.  

 

2.4.3: ΄Ενα ποίημα - δυο μουσικές .  

Στη συνέχεια θα σας παρουσιαστεί ένα παράδειγμα μελοποιημένης ποίησης 

το οποίο έχει μελοποιηθεί από δύο διαφορετικούς συνθέτες. Έτσι θα γίνει πιο 

εύκολα αντιληπτό το πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπιστει ο στίχος από 

διάφορους συνθέτες. 

Το συγκεκριμένο ποίημα του Κ.Π. Καβάφη «Δεκέμβρης 1903» εντάσσεται 

στα ερωτικά του ποιήματα και περιγράφει τους απαγορευμένους ερωτικούς πόθους 

και πόσο δύσκολο είναι να εκφραστεί ελέυθερα. Ο στίχος του θεωρείται σχετικά 

ελεύθερος.. 

Ακούστε πρώτα τη μελοποίηση που έχει γίνει από τον συνθέτη Δ. 

Παπαδημητρίου και έχει εκτελεστεί από τον τραγουδοποιό Α. Ιωαννίδη. Ο συνθέτης 

επιλέγει να προσεγγίσει το ποίημα σύμφωνα με τη μορφολογία του. Τα ρυθμικά 

σχήματα και τα μελωδικά μοιάζουν πιο ελεύθερα. Υπάρει έντονη λυρικότητα από τον 

εκτελεστή και θεατρικότητα. Τα όργανα που διακρίνουμε έχουν χρησιμοποιηθεί με 

βάση το πρότυπο μιας συμφωνικής ορχήστρας. Μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα τα 

βιολιά, το πιάνο,την άρπα, τα ξύλινα πνευστά κ.α. Επίσης από το σύνολο της 

σύνθεσης αφήνεται μια αίσθηση για προσπάθεια ανάδειξης του ίδιου του ποιήματος. 

Η επόμενη μελοποίηση έχει γίνει από τον επίσης γνωστό τραγουδοποίο Σ. 

Μάλαμα. Αυτή η εκτέλεση φαίνεται πιο κοντά στο έντεχνο είδος. Διαλέγει πιο 

σταθερά ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα. Εδώ δεν υπάρχει τόση θεατρικότητα από τον 
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εκτελεστή και λυρικότητα. Ακόμα παρατηρούμε πως έχουν αλλάξει και κάποιοι 

καθαρευουσιάνικοι τύποι που χρησιμοποιεί ο ποιητής ( π.χ «τες λέξεις και τες 

εκφράσεις», εις όποιο θέμαΛ»). Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι παραδοσιακά 

κυρίως , όπως μπαγλαμάδες, μπουζούκια κ.α. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση υπάρχει 

έντονη ανάπτυξη της μουσικής και αρμονικής γραμμής το οποίο σου τραβάει 

ιδιαίτερα την προσοχή. 

Είδαμε λοιπόν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις μελοποίησης πάνω στο ίδιο 

ποίημα και το πόσο έντονα μπορεί να επηρεάσει το ποίημα και την αίσθηση του 

ανάγλυφού του αυτή η προσέγγιση. 

Ο Κ.Π. Καβάφης επηρέασε αρκετά τον Λ. Παπαδόπουλο, καθώς όπως ο ίδιος 

αναφέρει έχει διαβάσει πολλούς ποιητές ( Ρίτσο-Ελύτη- Σεφέρη -Γκάτσο) ενώ έχει 

μελετήσει πολύ και τη δομή της γλώσσας του ποιήματος. 
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Κεφάλαιο 3
ο
 

ΛευτέρηςΠαπαδόπουλος    

3.1: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ   

Ξεκινάμε πλέον να μιλάμε για έναν 

καταξιωμένο στιχουργό που βρίσκεται εν 

ζωή τον Λ. Παπαδόπουλο...... και μέσα από 

τη μελέτη της ζωής και του έργου του θα 

γνωρίσουμε και άλλους σπουδαίους 

ανθρώπους ποιητές –συνθέτες- στιχουργούς 

–τραγουδιστές, προσωπικότητες που 

άφησαν το στίγμα τους τόσο στον Λ Παπαδόπουλο αλλά και γενικόττερα στην 

ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. 

O   Λ. Παπαδόπουλος 

γράφει τραγούδια γεμάτα εικόνες 

και μνήμες, ιστορία και έρωτα. 

Ενας ποιητής με βαθιά 

κοινωνική συνείδηση, ο οποίος 

απηχεί έναν λαό που πονάει, που 

αγωνίζεται μέσα σε δυσκολίες -

προσφυγιά, πολέμους, διωγμούς, 

εμφύλιο, φτώχεια. ΄Αλλωστε, ο 

ίδιος κουβαλάει, από την καταγωγή του και από τις συνθήκες στις οποίες μεγάλωσε, 

τη συλλογική μνήμη, την εμπειρία και το αίσθημα του λαού. ΄Ετσι, ακόμα κι όταν οι 

δικές του συνθήκες ζωής αλλάζουν, η στάση του απέναντι στον λαό και στα 

προβλήματά του παραμένει η ίδια. Στα τραγούδια του η φτώχεια και η αδικία 

επανέρχονται συνεχώς, σαν μοτίβο ενός δικού του, εσωτερικού τραγουδιού. Tου 

τραγουδιού της ζωής του, που ξεκίνησε το 1935. 

  «...Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935.  Oι γονείς μου ήταν 

πρόσφυγες. O πατέρας μου από το Mιχαλίτσι της Προύσας - ορφάνεψε μικρός και τον 

πήραν στο ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, από όπου τον έδιωξαν στην Eλλάδα με την 
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ανταλλαγή το 1924 - και η μητέρα μου από ένα χωριό  κοντά στο Nοβοροσίσκ της 

Pωσίας. O πατέρας μου τέλειωσε το δημοτικό και έμαθε και τέχνη: τσαγκάρης. H 

μητέρα μου ήταν αναλφάβητη, αλλά γύρω στα εξήντα της έμαθε μόνη της να διαβάζει 

και να γράφει, γιατί "ντρεπότανε να είναι αγράμματη".  

Mεγάλωσα σε μιαν 

αυλή,  Φωκαίας 18, κάτω 

από την πλατεία Kυριακού η 

σημερινή Bικτωρίας. . Η 

αυλή είχε οχτώ δωμάτια μια 

βρύση και ένα κοινόχρηστο 

αποχωρητήριο, και κάθε 

δωμάτιο φιλοξενούσε μια 

οικογένεια. Οι άνθρωποι 

που ζούσαν εκεί ήταν 

άνθρωποι του μόχθου, που 

πάλευαν για ένα κομμάτι 

ψωμί, χτίστες, μαραγκοί, σερβιτόροι, τσαγκαράδες. Ό,τι ξέρω από τον κόσμο μού τα 

’μαθαν αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι και, φυσικά, οι γονείς μου...»  

Με αυτές τις εικόνες πορεύεται σε όλη του την καλλιτεχνική δημιουργία, 

εικόνες της ζωής και πέρα για πέρα αληθινές.....και συνεχίζει.  

«...Η πλατεία Βικτωρίας είναι η αγαπημένη 

μου περιοχή.  Για 'μένα πατρίδα είναι η 

γειτονιά μου. Η πιο βάρβαρη ανάμνησή 

μου από τα παιδικά μου χρόνια και την 

Κατοχή   είναι η πείνα. Όταν έπεσε ο λιμός 

το 1941 πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες 

άνθρωποι. Με τους Γερμανούς είχαμε περιέλθει σε μια κατάσταση απελπισίας. Δεν 

δούλευε κανείς, δεν υπήρχαν χρήματα, δεν υπήρχε φαγητό. Δεν είχαμε να πληρώσουμε 

την εγγραφή στο σχολείο, αλλά ευτυχώς με κάποιο τρόπο με πήρανε. Όπως τώρα δίνουν 

συσσίτια σε ορισμένα σχολεία, τότε μας έδιναν λακέρδα και μια χούφτα σταφίδες.Έτσι 

πέρασα την Κατοχή. Επίσης, πήγαινα στον Άγιο Παντελεήμονα, εκεί που γίνονται οι 

φασαρίες τώρα, μ' ένα κατσαρολάκι κι έπαιρνα από το λαϊκό συσσίτιο λίγα φασόλια, 

μανέστρα με λίγη ντομάτα, καμιά ρέγκα. Το 1947 ήμουν μαθητης γυμνασίού σε αυτό το 

Το άγαλμα της πλατείας Βικτωρίας απεικονίζει τον Θησέα να παλεύει 
μ΄έναν κένταυρο που προσπαθεί να κλέψει την Ιπποδάμεια. 
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κτίριο που αργότερα ονομάστηκε βίλα «Αμαλία» με έναν αυταρχικό γυμνασιάρχη. 

 

 

 ....Οι καθηγητές, κατά κανόνα, ήταν αγράμματοι άνθρωποι, με κακό 

παιδαγωγικό επίπεδο. Με αποκαλούσαν, θυμάμαι, «ο γιος της καθαρίστριας». Δεν το 

λένε αυτό σ' ένα παιδάκι, θα πληγωθεί. Ήμουν όμως πολύ καλός μαθητής. Όχι γιατί 

είχα καμιά ιδιαίτερη έφεση - διάβαζα από άμυνα.. Συμμαθητές μου ήταν α)ο Θεόδωρος 

 

 

 

Α. Φασιανός  (ζωγράφος) 

 

 

Αγγελόπουλος,  β)ο Αλέκος Φασιανός και ο Χρήστος Γιανναράς . Με τον Γιανναρά 

και τον Αγγελόπουλο δεν έκανα πολύ παρέα. Είχαμε μια κόντρα γιατί ήταν 

χριστιανόπουλα και πήγαιναν στο Κατηχητικό. Αντίθετα, οι άλλοι δύο ήμασταν πιο 

αριστεροί. Βασίλευε ένας τρόμος, όμως, εκείνη την περίοδο και δεν μπορούσες εύκολα 

να δείξεις ότι είχες αντίθετη άποψη από αυτήν του κατεστημένου. Από διάφορα 

στοιχεία μιας κουβέντας μπορούσες μόνο να καταλάβεις ότι κάπου αλλού το πήγαινε 

κάποιος. Αυτή η τετράδα που σου ανέφερα, όμως, παρά τις διαφωνίες που μπορεί να 

είχε μεταξύ τους, είχε κι έναν ισχυρό συνεκτικό δεσμό, την αγάπη για τη λογοτεχνία...»  

Θ. Αγγελόπουλος  (σκηνοθέτης) Χ. Γιανναρας (Καθηγ. Φιλοσοφίας-Συγγρ.) 
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Αλλά και στη στρατιωτική του θητεία δεν πέρασε καλύτερα. Υπηρέτησε  

στο 527 Τάγμα πεζικού στη Μεθώνη. Ηταν ένα τάγμα για «χαρακτηρισμένους» 

οπλίτες. Για φαντάρους δηλαδή, που εθεωρούντο «αριστεροί». Στο Πειθαρχείο, 

συχνά, έπεφτε και ξύλο   ασκήσεις πολύωρες, εξαντλητικές, όλη τη μέρα και το 

βράδυ «μάθημα Πολιτικής Αγωγής». Και συνεχίζει ο ίδιος όπως αναφερει πολυ 

γλαφυρά σε μια του συνέντευξη.  

«......Το '58, λοιπόν, «καλός πολίτης», πλέον, έπρεπε να βρω δουλειά: ο πατέρας μου 

άνεργος, η μάνα στο σπίτι, ο μικρός μου αδελφός, άνεργος επίσης. Φτώχεια μεγάλη!Και 

οργή συνάμα, για όσα είχα τραβήξει στον στρατό, ως «χαρακτηρισμένος», και για τη 

«σκοτεινιά» που έβλεπα μπροστά μου. Πού να δουλέψω; Τι να κάνω; Η ανεργία 

σερνόταν σαν ένα πελώριο φίδι, με χίλια κεφάλια, στη γειτονιά. Στην πλατεία 

Βικτωρίας. Σε όλη τη χώρα..Θα μπορούσα, βέβαια, να συνεχίσω τις σπουδές μου στη 

Νομική – ήμουν στο τρίτο έτος. Αλλά το σπίτι χρειαζόταν ψωμί. Τέσσερα στόματα! Ο 

αδελφός μου κάτι προσπαθούσε να κάνει – εργάτης 

σε μια χημική βιομηχανία. Ο πατέρας μου, 

τσαγκάρης σε αποστρατεία, μπάλωνε κάνα παπούτσι, 

κάρφωνε κάνα τακούνι. Και η μάνα μου πήγαινε 

παραδουλεύτρα σε σπίτια..... Έπρεπε όμως να μπω 

σε κάποια δουλειά γιατί  με είχαν σφάξει η πείνα και 

η ανασφάλεια. Στην πορεία, επειδή είχα αρχίσει να 

γράφω, μου μπήκε η ιδέα να γίνω δημοσιογράφος. 

Ένας φίλος μου, ο Νίκος Άγας, με πληροφόρησε πως 

ο Λαμπράκης θα έβγαζε μια αθλητική εφημερίδα,  την 

«Ομάδα» και με ρώτησε αν θα ήθελα να με πάρουν 

εκεί. Πήγα χωρίς λεφτά και μου ανέθεσαν να γράψω για ένα ματς. Τους έκανε μεγάλη 

εντύπωση το κείμενό μου, με ενέταξαν στο προσωπικό της εφημερίδας και άρχισα να 

γράφω τα αθλητικά και στο «Βήμα» και στα «Νέα». Στην αρχή έκανα πολύ «ελεύθερο» 

και μετά έγινα βοηθός αρχισυντάκτη. Ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες τότε. Πηγαίναμε 

στις 11 το βράδυ στο τυπογραφείο και στις 6 το πρωί έπρεπε να κλείσουμε το φύλλο. 

Όλα αυτά τα ξενύχτια τα πληρώνεις μετά από καιρό. Εγώ έπαθα του κόσμου τις 

αρρώστιες, και κυρίως ένα έμφραγμα. ....» . 

1959: η πρώτη βιοποριστική δουλειά του 
Λ. Παπαδόπουλου , ως δημοσιογράφος 
σε αθλητική εφημερίδα. 
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Μετά από χρόνια όμως σε μια συνεντευξή του ομολογεί ... «Η δημοσιογραφία με 

βοήθησε πολύ στη στιχουργική. Συνδέονται αρκετά. Στη δημοσιογραφία λες την είδηση 

αμέσως. Έτσι και στους στίχους, δεν γίνεται να πλατειάζεις. Πρέπει να είσαι καίριος 

και να λες στα τρία λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι όσα μπορεί να γράφει ένα ολόκληρο 

βιβλίο.... Το τραγούδι απαιτεί απόλυτη συμπύκνωση, θέλει έναν συμπυκνωμένο λόγο, να 

μην απλώνεσαι. Το να γράψεις λίγο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είχα σπουδαίους 

δασκάλους, συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους στη δημοσιογραφία και έτσι 

πορεύτηκα...Στη δουλειά μας ισχύει η φράση “με συγχωρείτε που έγραψα πολλά, αλλά 

βιαζόμουν”». 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1950-1960 

 Το τέλος του εμφυλίου πολέμου (1946-1949) φέρνει την ελπίδα της 

ανοικοδόμησης και της κοινωνικής αποκατάστασης, σε μια χώρα που άγγιξε 

τα όρια της απόλυτης κατάρρευσης.   

 Ως κοινωνικό φαινόμενο αρχίζει να αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τη δεκαετία 

του 1950, η αστυφιλία, δηλαδή η μαζική φυγή πληθυσμού από την ύπαιθρο 

προς τις πόλεις και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, την Αθήνα 

 Στην Κύπρο, που στενάζει υπό τη βρετανική κυριαρχία, το αίτημα για Ένωση 

με την Ελλάδα διατυπώνεται επίσημα μετά το δημοψήφισμα που οργάνωσε η 

κυπριακή Εκκλησία.  

 1950-1952 Κυβέρνηση Πλαστήρα –΄Ενωση πολλών δημοκρατικών 

κομμάτων. 

 Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις εξελίξεις. Ασταθείς 

και βραχύβιες κυβερνήσεις εναλλάσσονται, χωρίς τη δυνατότητα να 

προσφέρουν όσα έχει ανάγκη η χώρα.  

  Ο Πλαστήρας πεθαίνει ενώ οι εκλογές αναδεικνύουν νικητή τον Παπάγο. 

Στο πολιτικό προσκήνιο δύο πολιτικοί, ο Σπύρος Μαρκεζίνης κι ο 

Κωνσταντίνος Καραμανλής ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητά τους. 

 Σε βουλευτικές εκλογές, οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις 19 

Φεβρουαρίου του 1956.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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 Η διαιρετική τομή σε εθνικόφρονες – μη εθνικόφρονες, ως κληροδότημα τoυ 

εμφυλίου πολέμου, διαπερνά ολόκληρη την κοινωνία, τη νομοθεσία και την 

πολιτική ζωή. 

 Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 η ετήσια μετανάστευση ξεπερνά τα 30.000 

άτομα, κορυφώνεται στους περίπου 117.000 μετανάστες το 1965 σε χώρες 

όπως Αυστραλία-Καναδάς –Αμερική 
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3.2: Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ      ( 1960 – 1970) 

 Mε το τραγούδι καταπιάστηκε το 1963.  Ισως είναι ο πολυγραφότερος 

στιχουργός, καθώς έχει υπογράψει έως σήμερα τους στίχους 1.200 τραγουδιών! 

Άπονη ζωή. Αυτές είναι οι δυο πρώτες λέξεις του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο 

ελληνικό τραγούδι (1963). Άδικη µέρα/ άδικη νύχτα. Αυτές είναι δύο από τις 

τελευταίες του (µέχρι σήµερα) -δίσκος Ερηµιά, 2005, σε µουσική Μίκη Θεοδωράκη.    

Αυτά τα 42 χρόνια που χωρίζουν τις λέξεις και τις έννοιες τις οποίες 

επιλέξαµε περικλείουν µια πάρα πολύ δηµιουργική διαδροµή ενός λαϊκού ποιητή που 

σηµάδεψε ανεξίτηλα το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Αν το δούµε και κάπως 

σηµειολογικά «αρχή» και «τέλος» ουσιαστικά είναι το ίδιο. Η ζωή είναι άπονη όταν 

ξεκινάει να γράφει ο Παπαδόπουλος και η µέρα ή η νύχτα είναι άδικη. Το άπονη 

εµπεριέχει πολύ και φρέσκο, νεανικό συναίσθηµα. Το άδικη όµως είναι συµπέρασµα 

ζωής. Κι ίσως τελικά αυτή η λέξη να είναι η σκληρότερη από τις δύο.   

 

3.2.1:  Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΞΑΡΧΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

 Ας δούμε τι λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για το τραγούδι του «Άπονη 

ζωή» στο άρθρο του Δημήτρη Ν. Μανιάτη στην εφημερίδα «Τα Νέα» στις 20 

Οκτωβρίου του 2012: «.....Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν φίλος μου. Δεκαεννιά χρόνων, 

τότε, είχε παρουσιάσει μερικά τραγούδια που άρεσαν πολύ. Ενα με την Πόλυ Πάνου, 

ένα με τη Βουγιουκλάκη, ένα με τη Γιοβάννα. 

Μου λέει μια μέρα: «Δεν γράφουμε κάνα 

τραγούδι και μαζί;». «Μα, πώς;». «Διάβασα 

μερικούς στίχους σου και τους βρήκα πολύ 

ενδιαφέροντες...». Κόντεψα να πάθω συγκοπή 

από τη χαρά μου! Αλλά δεν είχα ιδέα, για το 

πώς γράφεται ένα τραγούδι. Ο Ξαρχάκος, 

έμπειρος πια, μου έδειξε τα «κόλπα». Και μου 

έπαιξε  στο πιάνο μια μελωδία του. Ταράχτηκα! 

Η μελωδία ήταν υπέροχη!Εβαλα τους στίχους. 

Ο Ξαρχάκος έμεινε κατάπληκτος. Εκείνη την 

εποχή λοιπόν εγραφε μουσική για το θεατρικό 
Ο Λ. Παπαδόπουλος παρέα με τον Σ. Ξαρχάκο 
σε νεαρή ηλικία. 

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4761609
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4761609
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έργο ¨Κόκκινα Φανάρια¨ του Αλέκου Γαλάνου που λίγο αργότερα λόγω μεγάλης 

επιτυχίας θα γίνει ταινία

 

 από τον Βασίλη Γεωργιάδη.  Του ζητήθηκε λοιπον να γράψει τραγούδια και για την 

ταινία.  Όταν του έπαιξε την «Απονη ζωή» επικρατησε ενθουσιασμος. Εκλήθη και ο 

Μπιθικώτσης ν' ακούσει το τραγούδι, και η συνεργασία αμέσως έκλεισε. Τι είχε η 

«Απονη ζωή»;  εκτός από την εξαιρετική μουσική, είχε στίχους που τους ζητούσε η 

εποχή. Μου βγήκαν αβίαστα. Με την πρώτη... Ο κόσμος, που είχε περάσει τα ίδια 

βάσανα με μένα, ο φτωχόκοσμος της ανεργίας και των καραμανλικών διώξεων, είχε 

ανάγκη να πει τον πόνο του, αλλά όχι κλαψιάρικα. Με οργή. Και εγώ είχα 

συσσωρευμένη οργή μέσα μου. Και ένα παράπονο που δεν τελείωνε με τίποτα..»   

και κάποια παρελκόμενα....... 

«.......Εκείνη την εποχή, οι συνθέτες και οι τραγουδιστές υπέγραφαν συμβόλαια 

αποκλειστικής συνεργασίας με τις διάφορες εταιρείες δίσκων. Ο Λαμπρόπουλος, στον 

οποίο ανήκε η εταιρεία Κολούμπια, η πιο μεγάλη στον χώρο, είχε συμβόλαια με τον 

Τσιτσάνη, τον Καλδάρα, τον Μπιθικώτση, και έσπευσε να καπαρώσει και τον Ξαρχάκο. 

Υπέγραψε και ο Ξαρχάκος και η «Απονη ζωή» μεταδιδόταν συνεχώς από τις 

διαφημιστικές εκπομπές της εταιρείας. «Και τώρα, θ' ακούσετε ένα καταπληκτικό 

τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, με ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπιθικώτση». Εγώ, 
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πουθενά! Μεγάλη δισκογραφική αντίπαλος της Κολούμπια ήταν η Οντεόν, που είχε για 

βασικούς τραγουδιστές της τον Καζαντζίδη, τον Περπινιάδη και τον Πέτρο 

Αναγνωστάκη. Την εταιρεία την διηύθυνε ο Μίνως Μάτσας, αλλά το ζήτημα της 

επιλογής τραγουδιών το είχε αναθέσει στον γιο του, τον Μάκη. Ο ανταγωνισμός 

Κολούμπια και Οντεόν ήταν σκληρός. 

Αλλά σε οικονομικό επίπεδο, πρωταγωνιστούσε η Κολούμπια. Με το που 

άκουσε ο Μάκης Μάτσας την «Απονη ζωή», έμεινε ξερός! Κάπου βρήκε το τηλέφωνό 

μου και μου τηλεφώνησε αμέσως. Με την ευκαιρία, κάρφωσε και τον Λαμπρόπουλο: 

«Δεν ντρέπονται στην Κολούμπια, να μην αναφέρουν το όνομά σου στις εκπομπές 

τους;». Δεν είπα τίποτα. Την άλλη μέρα, όμως, ο Μάτσας, έκανε την αντεπίθεσή του. 

Εβαλε τον Λεοντή να ενορχηστρώσει με τη δική του αντίληψη την «Απονη ζωή» και 

ανέθεσε την ερμηνεία του τραγουδιού στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα .Νέος 

θρίαμβος και σ' αυτή την εκτέλεση! Και από κει και πέρα, άρχισαν όλα για μένα. Από 

τη μια μέρα στην άλλη, έγινα στιχουργός με όνομα!» 

Άπονη ζωή (στίχοι) 

1. Άπονη ζωή  

 

2.    Το κρίμα μας βαρύ 

Μας πέταξες στου δρόμου την άκρη                μας γέννησες φτωχούς 

Μας αδίκησες                    με την καρδιά πικρή 

Ούτε μια στιγμή                   γεμάτη στεγναμούς 

Δεν είπες βγυνα μας διώξεις το δάκρυ  

Μας κυνήγησες 

 

 

3. ‘Απονη ζωή  

Δεν θέλαμε παλάτια κι αστέρια         4.  Μας έδειρε βοριάς 

Να μας χάριζες               Μας ήπιε η βροχή 

Μια μπουκιά ψωμί               το αίμα της καρδιάς 

Για μας τα ορφανά περιστέρια            γιατ΄είμαστε φτωχοί     

Ας χαλάλιζες. 
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Σκηνές από την κινηματογραφική ταινία του Β. Γεωργιάδη τα  «Κόκκινα Φανάρια» 

Την ώρα του χορού ακούγεται το τραγούδι ¨ ΄Απονη ζωή ¨. Διακρίνονται οι ηθοποιοί: Μ. Χρονοπούλου – Γ. Φούντας – Κ. Χέλμη 

 

Τραγουδά ο αείμνηστος Γ. Μπιθικώτσης μαζί με την Δ . Διαμαντίδου και μπουζούκι ο Γ. Ζαμπέτας 
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Τον ίδιο τίτλο ¨ Κόκκινα Φανάρια¨  παίρνει και ο πρώτος μεγάλος δίσκος του 

Ξαρχάκου , μέσα στον οποίο 

προσθέτονται εκτός από τα τραγούδια 

της ταινίας ,το  ¨Καισαριανή και 

¨Βάλε και άλλό πιάτο στο τραπέζι¨, 

σε στίχους πάλι του Λ. 

Παπαδόπουλου. Ο Κώστας 

Μυλωνάς στην Ιστορία του 

Ελληνικού Τραγουδιού, γράφει για 

την¨ Καισαριανή¨ «...Ο 

συγκλονιστικός στίχος, η βαθιά 

μελωδία, μαζί μ' ένα εντελώς καινούργιο ρυθμικό εύρημα, που από αργό χασάπικο 

εξελίσσεται σε δυνατό ζεϊμπέκικο, κάνουν το τραγούδι αυτό ένα από τα ωραιότερα της 

δεκαετίας του '60"...»  

«...Με το που βγήκε το τραγούδι σε δίσκο και άρχισε να το παίζει το ραδιόφωνο, έγινε 

χαλασμός. Το άκουγα σε όλες τις ταβέρνες, στις πρόχειρες «κομπανίες» των τυφλών 

στους δρόμους της Αθήνας, στις παρέες των νέων. Πολλοί νόμιζαν ότι το είχε γράψει ο 

Θεοδωράκης, γιατί έβρισκαν πως είναι στο κλίμα των τραγουδιών του.....»  

 ‘Ηταν, όμως, του Ξαρχάκου, που αμέσως χαρακτηρίσθηκε ως «ο τρίτος 

μεγάλος της ελληνικής μουσικής» και άρχισε να δέχεται αλλεπάλληλες προτάσεις για 

συνεργασίες σε νυκτερινά κέντρα, σε θέατρα και σε κινηματογράφους. Το τραγούδι 

«Άπονη Ζωή» εντουτοις  θεωρήθηκε ανατρεπτικού περιεχομένου, με αποτέλεσμα 

αρχικά να μην παίζεται από την ΕΡΤ. Μετά από διαμαρτυρίες και δημοσιεύσεις στον 

τύπο, η απαγόρευση ήρθη και το τραγούδι μεταδόθηκε κανονικά. Άλλο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η «Καισαριανή», από τον ίδιο δίσκο, ένα κομμάτι 

που ακρωτηριάστηκε, καθώς ο Παπαδόπουλος αναγκάστηκε ν’ αντικαταστήσει 

κάποιες «απαγορευμένες» λέξεις ή να κόψει εντελώς ολόκληρες φράσεις. 

.............................................................................................................................................................................................  

1.«...Καισαριανή. Τόπος εμβληματικός γιατί είναι μια γειτονιά της Αντίστασης που οι Γερμανοί εκτελούσαν τους Έλληνες 

πατριώτες στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Έτσι, όταν λες Καισαριανή, το μυαλό σου πάει σε εκτελέσεις. Ένα από αυτά ήταν την 

Πρωτομαγιά του 1944: σκότωσαν 200 παλικάρια..Εγώ την «Καισαριανή» όμως δεν την έγραψα για ένα-δύο συγκεκριμένα 

πρόσωπα αλλά για αυτό το μακέλεμα, για το ότι οι Γερμανοί πήγαιναν τα παιδιά και τα εκτελούσαν επειδή ήταν παιδιά της 

Αντίστασης. Και έγραψα αυτό το τραγούδι, το οποίο ακόμη τραγουδιέται...»
 

Εξώφυλλο δίσκου (1963) 
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Καισαριανή (στίχοι)     
(1) 

Το απομεσήμερο έμοιαζε να στέκει 

σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά 

κάθε απομεσήμερο στο παλιό μας στέκι 

πίσω απ’ το μαγέρικο του Ντελη βοριά 

 

Κι όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπιτίσιο 

κι όλα μοιάζαν ουρανός και γλυκό γλυκό ψωμί 

 

Γνώριζες τα βήματα ξέκρινα τους ήχους 

και φωτιές ανάβαμε με σβηστή φωνή 

τις βραδιές συνθήματα γρά φαμε στους τοίχους 

πέφταμε φωνάζοντας κάτω οι Γερμανοί                       ( αυτός ήταν ο επίμαχος στίχος που λογοκρίθηκε) 

 

Κι όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπιτίσιο 

κι όλα μοιάζαν ουρανός και πικρό πικρό ψωμί 

 

Τάχα τι να ζήλεψαν στα χλωμά σου μάτια 

που γιομαν τ’ απόβραδο γλύκα πρωινή 

ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μάτια 

κάποιο Σαββατόβραδο στην Καισαριανή 

 

Κι όλα γίναν κεραυνός πελαγίσια αρμύρα 

κι όλα γίναν κεραυνός και πικρό πικρό ψωμί 

 

........................................................................................................................................ 

 

1.Το τραγούδι τραγουδήθηκε πρώτη φορά από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, αλλά στη συνέχεια ηχογραφήθηκε και από άλλους. 

Στους δίσκους αυτούς ακούγονται μόνο τα 2 πρώτα κουπλέ και το ρεφραίν. Υπάρχουν όμως και άλλα 2 κουπλέ τα οποία δεν 

ακούγονται σε καμία από τις ηχογραφήσεις. Με πλήρεις στίχους για πρώτη φορά, το «ένα Σαββατόβραδο στην Καισαριανή», 

όπως είναι ο πλήρης τίτλος του τραγουδιού, ακούστηκε από το Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής, σε δύο συναυλίες -

αφιέρωμα στον ποιητικό λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου- που έγιναν στις 1 και 2 Ιουνίου του 2006 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΑΡΧΑΚΟ 

Η εισβολή κι η καθιέρωση του Ξαρχάκου στον κόσμο του τραγουδιού 

πραγματοποιείται άμεσα και ξαφνικά. Επηρεασμένος απο το έργο των δυο 

πρωτοπόρων, η μουσική του έχει κάτι από από τη στερεόητα του μοτίβου του 

θεοδωράκη και κάτι από την πολύτροπη ενορχηστρωτική εκφραστικότητα του 

Χατζιδάκι. Το κύριο χαρακτηριστικό στη δουλειά του Ξαρχάκου, είναι η ωραία 

,άμεση και εύκολα αφομιώσημη μελωδία των τραγουδιών του, καθώς και η απλή και 

κατανοητή αρμονική πλοκή τους. Σ΄αυτό ακριβώς οφείλεται η προτίμηση της 

μουσικής του στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. 

 

3.2.2: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Τέλος να αναφέρουμε πως η είσοδος του Λευτέρη στο ελληνικό τραγούδι με 

το δίσκο ¨Κοκκκινα φανάρια¨ αν και προέκυψε από μια συγκηρία εντούτοις 

πραγματοποιείται σε μια εποχή εντυπωσιακής πολιτιστικής ανόδου της Ελλάδας. 

Εχουν προηγηθεί: ¨ Ποτέ την Κυριακή¨  (1960) που  είναι μία από τις διασημότερες 

ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου κυρίως λόγω της βραβευμένης με Όσκαρ 

μουσικής που έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις, ¨Οδός Ονείρων¨ ,¨Αξιον Εστί¨ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
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(Θεοδωράκης-Ελύτης), ¨Ομορφη Πόλη¨, (Θεοδωράκης),   ενώ το 63΄ο Σεφέρης 

τιμάται με βραβείο Νόμπελ ... 

3.3: ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ-ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Στο μουσικό προσκήνιο εμφανίζεται τώρα ο συνθέτης Μάνος Λοίζος  . Η πρώτη 

συνάντησή Λοίζου –Παπαδόπουλου έγινε την άνοιξη του 1965 στην Πλάκα στην 

μπουάτ Εσπερίδες,  και έμελλε να είναι 

η απαρχή μιας μεγάλης φιλίας που 

αργότερα σφραγίστηκε και με 

κουμπαρία μιας και ο Παπαδόπουλος 

βάφτισε την πρωτοτοκη κορή του, τη 

Μυρσίνη. Η  εξαιρετική συνεργασία 

τους   μας άφησε παρακαταθήκη, 

πολύτιμα τραγούδια-διαμάντια, μερικά 

εκ των οποίων θεωρούνται και είναι από 

τα σημαντικότερα που έχουν γραφτεί στη 

Ελληνική μουσική. . Aπό την πρώτη τους συνεργασία, οι δύο άντρες στρώνουν τον 

δρόμο του τραγουδιού με επιτυχίες. Ηταν το ταλέντο; Ηταν η εποχή; Ολα έπαιξαν τον 

δικό τους ρόλο. Mα πάνω απ’ όλα, ήταν αυτή η μαγική σχέση εκρηκτικού πάθους και 

γαλήνιας ηδονής που μοιράστηκαν. Eγιναν στενοί φίλοι. ΄Eπαιζαν τάβλι. ΄Επιναν ένα 

ποτήρι κρασί και οι στίχοι του ενός και η μουσική του άλλου έγιναν αχώριστοι .O 

μελωδός βρήκε στην ευαισθησία της ποιητικής του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 

υλικό για να ταξιδέψει με έναν τρόπο διαφορετικό. Mόνο που το ταξίδι κόπηκε 

απότομα, όταν ο Mάνος έφυγε στα 45 του χρόνια.» 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΪΖΟ 

Ο Μ. Λοϊζος δεν ανήκει στην κατηγορία εκείνη των συνθετών με 

ολοκληρωμένες μουσικές σπουδές, γι΄αυτό και όλη σχεδόν τη μουσική 

δραστηριότητα την αφιέρωσε στο τραγούδι. Το μεγάλο προσόν του είναι ότι 

παραμένει μελωδικός κι όταν ακόμα ντύνει στίχους σκληρούς, στίχους που  δε δίνουν 

την εντύπωση ότι μπορούν να λειτουργήσουν σαν τραγούδι. Και το καταφέρνει αυτό 

με αξιοθαύμαστους ρυθμικούς και μελωδικούς χειρισμούς. 

Μάνος Λοίζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος: μια καινούργια 

και βαθιά φιλία γεννιέται.... 
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Ο Σταθμός (1968) : Στο ξεκίνημα του 1968 ο 

Μάνος Λοΐζος επέστρεψε και πάλι στην 

Αθήνα.
 ( 1)

  Φαινομενικά τυχαίος ή όχι ο τίτλος 

του δίσκου, "Ο σταθμός" σε στίχους του 

Λευτέρη Παπαδόπουλου που βγήκε στην 

αγορά το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, 

συμπεριλήφθηκε τελικά στη λίστα των 

σπουδαιότερων σταθμών της προσωπικής 

δισκογραφίας του. Ο Γιάννης Καλατζής ξεχώρισε ιδιαίτερα με το"Δελφίνι, 

δελφινάκι" και το "Παλιό ρολόι" - τραγούδια που ακούγονται απ' τους ανθρώπους 

αυτής της γενιάς πολύ νοσταλγικά έως και σήμερα - ενώ το γνωστό χασάπικο "Η 

δουλειά κάνει τους άντρες" έγινε ευρέως γνωστό με τη φωνή του Δημήτρη 

Ευσταθίου. Ο «Σταθμός» ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Λοΐζου και, 

ταυτόχρονα, ο δίσκος με τον οποίον εγκαινιάστηκε το σήμα MINOS. Όπως μάλιστα 

πληροφορούμαστε από το σημείωμα που υπάρχει στο δίσκο: «για τη στερεοφωνική 

εγγραφή του χρειάσθηκαν 214 ολόκληρες ώρες δουλειάς».  

Τα τραγούδια του δίσκου 

Δελφίνι-δελφινάκι (Γ. Καλατζής) 

Το παλιό ρολόι (Γ. Καλατζής) 

Ο σταθμός (Ορχήστρα) 

Όποιος δει το παλικάρι (Στίχοι Μ. Λοϊζου) Λ. Διαμάντη 

Ήτανε οκτώ-εννιά (Γ. Νταλάρας) 

Φινάλε πρώτου μέρους (Ορχήστρα) 

Το μελαχρινάκι (Γ. Καλατζής) 

Η δουλειά κάνει τους άντρες (Δ. Ευσταθίου) 

Σ' αποθύμησα (Ορχήστρα) 

Πίσω απ' την πόρτα (Γ. Καλατζής) 

Επιστροφή (Ορχήστρα) 

Φινάλε δεύτερου μέρους (Ορχήστρα) 

.............................................................................................................................................................................................................. 

1. Το  1967 βρήκε τον Λοΐζο να ασχολείται με την ολοκλήρωση ενός κύκλου τραγουδιών σε ποίηση Γιάννη Νεγρεπόντη που 

ονομάστηκαν "Τα  Νέγρικα" και έθιγαν με καίριο τρόπο τους αγώνες επιβίωσης των νέγρων, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Αυτά τα 

τραγούδια κρίθηκαν για πρώτη φορά απ' το κοινό σε μια συναυλία κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εβδομάδας της Ανώτατης 

Βιομηχανικής, με τις συμμετοχές της Μαρίας Φαραντούρη και του Γιώργου Ζωγράφου, το Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου. Στις 19 

Απριλίου 1967 η συναυλία ήταν γραφτό να μη πραγματοποιηθεί ποτέ, αφού οι πολιτικές ανακατατάξεις της χώρας ανέτρεψαν όλα τα 

δεδομένα και οι καθημερινές συλλήψεις έφτασαν να είναι η πιο αναμενόμενη πραγματικότητα στα χρόνια της δικτατορίας... Μετά τη 

σύλληψη του Μ. Θεοδωράκη, ο Μάνος έσπευσε να βρει ένα καταφύγιο εκτός συνόρων. Έτσι λοιπόν ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του 

Φ. Λάδη στη Ρώμη, που τον φρόντισε πολύ καλά και τον Σεπτέμβρη έφυγε από την Ιταλία με προορισμό την Αγγλία, όπου παρέμεινε  

για τους επόμενους έξι μήνες. 
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3.3.1:Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μας δίνει και κάποιες “ιστορίες τραγουδιών” του 

δίσκου. Και συγκεκριμένα: 

 «....Οι πρώτες σοβαρές κόντρες με την κρατική λογοκρισία άρχισαν το 1968, όταν 

βγάλαμε με τον Λοΐζο το δίσκο “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ” (Minos). Σε ένα τραγούδι, που το 

λέγαμε “Το καρφί”, περιέγραφα το εσωτερικό ενός φτωχόσπιτου. Στα σπίτια αυτά δεν 

υπάρχουν κρεμάστρες. Για κρεμάστρες χρησιμοποιούνται καρφιά, καρφωμένα πίσω απ’ 

την πόρτα. Έγραφα λοιπόν : “Πίσω απ’ την πόρτα το καρφί / και στο καρφί 

σακάκι”. Οι λογοκριτές, όμως, θεώρησαν ότι με τη λέξη “καρφί” αναφερόμουν σε 

κάποιον χαφιέ και ζήτησαν αλλαγή. Δεν ήταν δύσκολο, έγραψα: “Πίσω απ’ την πόρτα 

την κλειστή / ένα παλιό σακάκι”. Άλλαξα και τον τίτλο του τραγουδιού: “Πίσω από την 

πόρτα” τον έκανα......»  

..Και συνεχίζει 

 «... Στην πρώτη συνεργασία μας με τον Μάκη Μάτσα γίναμε μαλλιά κουβάρια. Είχα 

γράψει το τραγούδι “Δελφίνι – δελφινάκι”, που μέσα σ’ ένα χρόνο πούλησε πάνω από 

1 εκατομμύριο αντίτυπα. Με το που άρχισε λοιπόν ο Λοΐζος να παίζει στο πιάνο κι εγώ 

να τραγουδώ τους στίχους, ο Μάκης έγινε σκυθρωπός. “Σε παρακαλώ”, μου λέει, 

“αυτό το καβάλα στο δελφίνι, με το οποίο αρχίζει το τραγούδι, δεν το αλλάζεις”; 

“Γιατί”; “Δεν είναι εύηχο”. Ακολούθησε ένας τρικούβερτος καβγάς. Τελικά νίκησα, 

γιατί είχα φανατικά με το μέρος μου και τον Λοΐζο.». 

       Ενώ Ο Χρήστος Λεοντής λέει ότι στο τραγούδι αυτό διακρίνει μια μουσική 

πρωτοτυπία: «Εμένα ένα από αυτά που μου αρέσουν πολύ είναι το “Δελφίνι – 

δελφινάκι”, ένα από τα πιο λαμπερά που κάνανε με τον Παπαδόπουλο. Όμως, αυτό το 

τόσο ευχάριστο τραγούδι ξεκινάει από την πέμπτη βαθμίδα, κι ενώ είναι στην ντο, 

ξεκινάει στο σολ. Αυτό, όσοι είναι μουσικοί θα το καταλάβουνε. Ήταν 

προχωρημένο». 
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3.1.2: Παρτιτούρα και μουσική ανάλυση του τραγουδιού ¨Δελφίνι-Δελφινάκι¨ 
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Η ωραία συνεργασία συνεχίζεται με τον δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο 

¨θαλασσογραφίες¨ το 1970 στον οποίο θα αναφερθούμε αργότερα 

3.4: Μίμης Πλέσσας- Λ. Παπαδόπουλος: Ολοκληρώνοντας αυτή την 

παρουσίαση των πιο σημαντικών δισκογραφικών επιτυχιών του Λ. Παπαδόπουλου 

κατα την 1
η
 δεκαετία της στιχουργικής του καριέρας δεν μπορούμε να μην 

αναφέρουμε τη συνεργασία του με τον συνθέτη  Μίμη Πλέσσα και τον τραγουδιστή 

Πουλόπουλο στο δίσκο ¨Ο Δρόμος¨. (1969) 

     

 

Πρώτη φορά που 
αναγράφεται σε 

δίσκο το όνομα του 
στιχουργού 
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Ουσιαστικά, η συνεργασία των δύο 

καλλιτεχνών ξεκίνησε δυο χρόνια 

νωρίτερα με το πασίγνωστο τραγούδι 

"Μην Του Μιλάτε Του Παιδιού" που 

ακούστηκε στο μιούζικαλ του Γιάννη 

Δαλιανίδη "Μια Κυρία Στα 

Μπουζούκια".  

Ενώ  το 1968 το "Καμαρούλα " , "Θα 

Πιω Απόψε Το Φεγγάρι" και το 

θρυλικό ¨Ανοιξε πέτρα¨ ήταν τραγούδια 

που επρόκειτο να ακουστούν στο 

μιούζικαλ  "Γοργόνες Και Μάγκες". 

 

1968 

Να αναφερουμε εδώ ότι πολύ συχνά ο Λ. Παπαδόπουλος γράφει τραγούδια για 

ελληνικές ταινίες που αργότερα συμπεριλαμβάνονται σε δίσκους........   
(1) 

............................................................................................................................................................................................ 

1. ο ρόλος που έχει παίξει το τραγούδι στον ελληνικό κινηματογράφο είναι πολύ σημαντικός. Αποτελεί φαινόμενο η ανάγκη 

να υπάρχει τότε, όχι μόνο ένα-δύο τραγούδια αλλά να παρουσιάζονται από το πάλκο!  Η επιτυχία που γνώρισε ο Χιώτης 

και η Μ. Λίντα οφείλεται πολύ στις κινηματογραφικές τους εμφανίσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα κράμα θεάματοσ-

ακροάματος, το οποίο εμπλόυτισε η Φίνος Φιλμ με τις υπερπαραγωγές της, ξεκινώντας με τις αισθηματικές κωμωδίες 

της Βουγιουκλάκη και  καταλήγοντας στα έγχρωμα μιούζικαλ του Δαλιανίδη, υπό τους ήχους του Μ. Χατζηδάκι και του 

Μ. Πλέσσα. 

Ελληνική ταινία του 1967 

¨Καμαρούλα¨ 
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Στιγμιότυπα των τραγουδιών από τις αντίστοιχες ελληνικές ταινίες 

  

 

 

 

 

¨΄Ανοιξε  πέτρα ¨ ¨Μη του μιλάτε του παιδιού¨ 
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3.4.1: Η Ιστορία του Δίσκου: 

΄Οταν μια μέρα ο Μίμης Πλέσσας επισκέπτεται το σπίτι του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου, βρίσκει παρατημένα στο γραφείο του μερικά χαρτιά με γραμμένους 

πάνω τους κάποιους στίχους. Διαβάζοντάς τους, ο Πλέσσας θυμάται τα παιδικά του 

χρόνια στην Κατοχή και συγκινείται. Την ίδια στιγμή, συνειδητοποιεί πως αυτά τα 

γραπτά πρέπει να τα μελοποιήσει. Το προτείνει στον Παπαδόπουλο, αλλά εκείνος 

αρχικά αρνείται, γιατί δεν πιστεύει πως μπορούν να γίνουν επιτυχίες. Λόγω της 

επιμονής του Πλέσσα, τελικά οι δύο δημιουργοί παρουσιάζουν τα τραγούδια στον 

διευθυντή της ΛΥΡΑ, Αλέκο Πατσιφά, ο 

οποίος εντυπωσιάζεται, αλλά θεωρεί τον τίτλο 

που είχαν προτείνει, που ήταν τα "Άγουρα 

Χρόνια", ακατάλληλο. Με αυτή την πρόφαση, 

προτείνει για τίτλο το "Ο Δρόμος" και οι 

δημιουργοί των τραγουδιών συμφωνούν. 

Βασικός ερμηνευτής επιλέχθηκε ο Γιάννης 

Πουλόπουλος, στον οποίο δόθηκαν 10 από τα 

12 τραγούδια, ενώ ένα  το  μοιράζεται με την 

γνωστή νεοκυματική τραγουδίστρια, Πόπη 

Αστεριάδη.          

   Η μοναδική διαχρονική επιτυχία του «Δρόμου», που το κατέστησε το πιο 

αναγνωρίσιμο κλασικό έργο της ελληνικής δισκογραφίας, οφείλεται στο ότι οι δυο 

δημιουργοί του αποτύπωσαν, μουσικά και στιχουργικά, μια συγκεκριμένη, χρονικά, 

νεοελληνική περίοδο και το κλίμα της, ενώ, η δημοφιλής και πασίγνωστη από τις 

ελληνικές ταινίες φωνή του Πουλόπουλου, την απέδωσε ιδανικά ερμηνευτικά. 

Ο δίσκος αυτός αποτελεί και το σήμα κατατεθέν για τον Γιάννη Πουλόπουλο, 

αν κι ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής, έχει πληθώρα άλλων σημαντικών δίσκων και 

τραγουδιών με τη μοναδική φωνή του. Στο «Δρόμο», όμως, είναι πιο λιτός, 

εκφραστικός, ανθρώπινος κι οικείος, όσο ποτέ άλλοτε. 

 Κάποια δε από τα τραγούδια του δίσκου είχαν πέσει θύμα της λογοκρισίας της 

χούντας, όπως γράφει ο Πλέσσας : «… Ο “Δρόμος” εξακολουθεί και σήμερα να 

ενδιαφέρει τους νέους και κάποια από τα τραγούδια του κάθε τόσο μας δίνουν άλλη μια 

Πόπη Αστεριάδη 
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πλατινένια επιβεβαίωση ότι καλά έκανε η Χούντα και τον είχε απαγορεύσει, καλά έκανε 

και κατέβασε το έργο μας από το θέατρο της Κατίνας Παξινού κι ακόμα η τότε 

Ραδιοφωνία καλά έκανε και τσιρότιασε για να μην παίζεται το “Άγαλμα” και το 

“Ξημερώνει Κυριακή”, γιατί αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε ήταν για να γίνουν 

κατανοητά πολύ αργότερα, να παραμείνουν δροσερά και να κρατάνε τη σκέψη μας ορθή 

ύστερα από σαράντα χρόνια.»  

        Με τον πρώτο λοιπόν ολοκληρωμένο δίσκο του Μίμη Πλέσσα, ο Δρόμος, οι δύο 

δημιουργοί καθιερώθηκαν και πέρασαν στη σφαίρα του μύθου, με τον Λευτέρη 

Παπαδόπουλο να φέρει τον τίτλο του "Εθνικού Στιχουργού" της Ελλάδας και 

Θεωρείται ο εμπορικότερος δισκος όλων των εποχών με περίπου 3.000.000 πωλησεις.   

Μάλιστα, λόγω αυτής της μοναδικότητας των υψηλότατων πωλήσεών του, 

έχει μπει και στα ελληνικά ρεκόρ Και να σκεφτείς κανείς, ότι είναι ιδιαίτερα 

τραγούδια, αφού τα 10 από τα 12 του δίσκου, δεν έχουν ρεφρέν!  

 

3.4.2 :ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ «ΔΡΟΜΟΥ» 

«Ο τρελός» 

....Στην παιδική μου γειτονιά, είχαμε έναν 

μεθύστακα, που τον βασανίζαμε. Τον 

Μπαγιαντέρα. Για να αμυνθεί, μας πετούσε 

πέτρες από το δρόμο. Έχω μια πληγή από μια 

τέτοια πέτρα, στο κούτελό μου. 

«Πήρα σύννεφο δυο τόπια» 

.....Εδώ κάνω επίδειξη “δεξιοτεχνίας”. Ριμάρω τη λέξη “τόπια”, με το ρήμα “το ’πια”. Επίσης 

“σεβρό”(δέρμα παπουτσιού) με το “σε βρω”. Έχει όμως και άλλες τέτοιες εκπλήξεις το 

τραγούδι. Τραγιάσκα – Αλάσκα, πέτο – σπαρματσέτο, σύννεφο που γίνεται ύφασμα κλπ.  

«Η Μυρσίνη βάζει τ’ άσπρα» 

.....Το έγραψα για την κόρη του Λοίζου, που την έχω βαφτίσει. Ο Πλέσσας κατάλαβε την 

αδυναμία μου και έγραψε ένα πολύ τρυφερό τραγούδι..  

Βιβλίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπου αναφέρει τις 
ιστορίες των τραγουδιών του και την αφετηρία της 

έμπνευσής των. 
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 «Το άγαλμα»  

Είναι ένα από τα πιο δυνατά 

τραγούδια του ΔΡΟΜΟΥ. 

Αναφέρεται στο άγαλμα που 

υπάρχει στην πλατεία 

βικτωρίας.  

 

 

 

 

Λόγω της επιτυχίας του "Δρόμου", το 1970, ανέβηκε μια θεατρική 

παράσταση, με το ίδιο τίτλο, στο θέατρο "Κατίνα Παξινού. Πέρα από τα τραγούδια 

του "Δρόμου", στην παράσταση ακούγονταν  και άλλα τραγούδια, το "Μίλα Μου Για 

Τη Λευτεριά" από τη Ρένα Κουμιώτη και τα "Αυτόν Τον Ουρανό", "Έξι Άντρες", 

"Από Πείνα" και "Απόψε Αντάμωσα Το Χάρο" από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Κάποια 

από αυτά όμως στάθηκαν ως αφορμή για την απαγόρευση της παράστασης από το 

καθεστώς της Χούντας. Αυτά τα 4 τραγούδια, καθώς και άλλα 8 του ίδιου 

ύφους, ηχογραφήθηκαν την ίδια περίοδο, αλλά η Χούντα δεν επέτρεψε την 

κυκλοφορία τους. Ο δίσκος που περιείχε τα τραγούδια αυτά ονομάστηκε "Μίλα Μου 

Για Τη Λευτεριά", και τελικά κυκλοφόρησε το 1974. 

 

3.4.3: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ 

Ένα χαρισματικό ταλέντο, ένας προικισμένος μουσικός, που υπηρέτησε όλα 

τα είδη του τραγουδιού με την ίδια επιτυχία. Στα έξι του χρόνια μπορούσε να παίξει 

με άψογο τρόπο διάφορες μελωδίες στο πιάνο. Στα δεκαπέντε του έγινε σολίστας 

στην ορχήστρα ποικίλης μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και να 

σημειωθεί ‘οτι δεν είχε κάνει καθόλου μουσικές σπουδές, δεν ήξερε να διάβαζει 

νότες. Παράλληλα όμως συνέχισε ανώτερες σπουδές στη Χημεία, πιστεύοντας ότι θα 

ακολουθούσε αυτό τον δρόμο. Το 1952 όμως αποφάσισε να αφοσιωθεί ολότελα στη 
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μουσική. Ο Πλέσσας έγινε γνωστός εκτός των άλλων μέσα από τη μουσική του 

κινηματογράφου, ιδίως στο μιούζικαλ που πρώτος αυτός καλλιέργησε στις ταινίες της 

«Φίνος Φίλμ». Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τη μεγάλη ορχήστρα, που απαιτείται 

για τη μουσική κάλυψη μιας τέτοιου είδους ταινίας, δείχνει το συνθέτη και τον 

ενορχηστρωτή που είναι άριστος τεχνίτης στη δουλειά του.   

3.5 : Πολιτική Κατάσταση 1960-1970 

Την εποχή αυτή η χώρα συγκλονίστηκε από κομματικές συγκρούσεις και 

βίαιες κοινωνικές αντιπαραθέσεις, που επισφραγίστηκαν με την επιβολή του 

στρατιωτικού πραξικοπήματος του 1967. Οι θεσμικές παρεκτροπές ωστόσο 

ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα και αφορούσαν εκλογικές νοθείες (1961), πολιτικές 

δολοφονίες (Λαμπράκης, 1963) και αυθαιρεσίες του θρόνου (Ιουλιανά, 1965). 

Παράλληλα, στο χώρο της οικονομίας σημειώνονται ταχύτατα βήματα οικονομικής 

ανάπτυξης, ενώ και η ελληνική κοινωνία επηρεάζεται εξ αντανακλάσεως από 

εξελίξεις που συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο σε πεδία όπως οι κινητοποιήσεις της 

νεολαίας, η μουσική κουλτούρα, η μόδα κ.ά. 

Η πολιτική αναμέτρηση του 1961 στιγματίστηκε από θεσμικές παρεκτροπές 

και επεμβάσεις παρακρατικών μηχανισμών στην ανάδειξη του εκλογικού 

αποτελέσματος. Η διαδικασία την οποία η νεοσυσταθείσα υπό το Γεώργιο 

Παπανδρέου Ένωση Κέντρου κατήγγειλε δημόσια ως "εκλογές βίας και νοθείας" δε 

διεκδικεί έπαθλο πρωτοτυπίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα.  

Παρά τον εκλογικό θρίαμβο του 53% που πέτυχε ο Γ. Παπανδρέου στις 

εκλογές του 1964, η Ε.Κ. δεν μπόρεσε να κυβερνήσει τη χώρα για πάνω από ενάμιση 

χρόνο. Η  αποπομπή του εκλεγμένου πρωθυπουργού, τον Ιούλιο του 1965, από το 

νεαρό βασιλιά Κων/νο σηματοδότησε μια σειρά απροκάλυπτων παρεμβάσεων της 

μοναρχίας στην πολιτική ζωή του τόπου. 

Στις 21 Απριλίου του 1967, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα καταλύθηκε και οι 

συνωμότες αξιωματικοί με αρχηγό το συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο 

επιβλήθηκα. Στοχεύοντας στην άμεση εδραίωσή της η στρατιωτική χούντα επιδίωξε 

να εξουδετερώσει, συχνά με βίαιο τρόπο, κάθε πιθανή απόπειρα αμφισβήτησής της, 

από όπου κι αν προερχόταν. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόστηκαν, από την πρώτη 

μέρα του πραξικοπήματος, οργανωμένα σχέδια δίωξης τόσο του συνόλου σχεδόν των 
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πολιτικών προσωπικοτήτων όσο και αριστερών, καθώς και άλλων πολιτών γνωστών 

για τη φιλελεύθερη και δημοκρατική τους δράση. 

Η δεκαετία αυτή, που ουσιαστικά τερματίζεται βίαια με το στρατιωτικό 

πραξικόπημα του 1967, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την παραγωγή στο 

χώρο των ελληνικών γραμμάτων. Στην ποίηση, η γενιά του '30 σημειώνει 

δημιουργικές κορυφώσεις. Οι Γ. Ρίτσος, Ο. Ελύτης, Α. Εμπειρίκος, Ν.Γ. Πεντζίκης 

εκδίδουν κάποια από τα πιο ώριμα έργα τους 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη μετάβαση από το ραδιόφωνο, που 

μεσουρανούσε ως το τέλος της δεκαετίας στον αστερισμό της τηλεόρασης που 

εκπέμπει επίσημα, σε πειραματικό στάδιο από το 1966 

 

3.6: Γενικές Εκτιμήσεις  της στιχουργικής καριέρας του Λ. Παπαδόπουλου 

κατά την  πρώτη περίοδο (1960-1970). 

 Ο Λ. Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του την εποχή που ο στιχουργός 

πήγαινε τα λόγια στον συνθέτη και ο δεύτερος στη συνέχεια έκανε τη δουλειά του ή 

τα παρουσιάζε στις δισκογραφικες εταιρίες σαν δικά του, είτε στα εξώφυλλα των 

δίσκων του αναφερόταν μόνο το δικό του όνομα και αυτο του τραγουδιστή ,το ίδιο 

συνέβαινε και στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Αυτό όμως άλλαξε με τον δίσκο ¨ο 

Δρόμος¨  Εκεί ο Παπαδόπουλος επέβαλε να μπαίνει το όνομα του μπροστά και να 

μοιράζεται τα ποσοστα των πωλήσεων 50-50. Ετσι ξεκινά η αναγνώριση των 

στιχουργών ως ισότιµων -και οικονοµικά εννοείται- δηµιουργών µε τους συνθέτες 

και τους τραγουδιστές. Αν σήµερα µιλάµε για στιχουργούς µε καριέρα και 

ανθρώπους που µπορούν να βιοπορίζονται αποκλειστικά από τα λόγια των 

τραγουδιών, αυτό είναι κατάκτηση που ξεκίνησε από τον Λ. Παπαδόπουλο. 

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι τρυφερός, γήινος, χωρίς να κυνηγάει την 

ομοιοκαταληξία, κατορθώνει απροσδόκητους συνδυασμούς, με δυνατές 

παρομοιώσεις, εναλλάσσοντας εικόνες από τη φύση, τον αέρα, τη θάλασσα, τα 

πουλιά, τον έρωτα, τον άνθρωπο, την κοινωνία, την πολιτική. Αυτή η ασίγαστη 

φλόγα του για δημιουργία και το μεγάλο ταλέντο του, τον καθιστούν έναν από τους 

σημαντικότερους στιχουργούς (αν όχι τον σημαντικότερο) του τελευταίου μισού 

αιώνα με 1200 τραγούδια στο ενεργητικό του! 
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Κεφάλαιο 4
ο
  : 1970 – 1980  :Β΄ Δεκαετία στιχουργικής καριέρας 

    

4.1: Οι Θαλασσογραφίες είναι ο δεύτερος κατά σειρά δίσκος, μέρος της τριλογίας 

(Σταθμός, Θαλασσογραφίες, Να’ χαμε τι να ‘χαμε), των ολοκληρωμένων 

συνεργασιών του Μάνου Λοϊζου με τον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο 

δίσκος κυκλοφόρησε το 1970 και 

περιλαμβάνει 11 τραγούδια. Ο Γιώργος 

Νταλάρας, ο Γιάννης Πάριος, ο 

Γιάννης Καλατζής και η Μαρίζα Κωχ 

ερμήνευσαν τα τραγούδια, ενώ η 

"Τζαμάικα", ο "Καφενές" και τα "Δέκα 

παλικάρια" βρίσκονται σήμερα στις 

πρώτες θέσεις των διαχρονικότερων 

κομματιών της Ελληνικής μουσικής 

σκηνής. Το τραγούδι "Σεβάχ ο 

Θαλασσινός¨ ερμηνεύει, για πρώτη 

φορά δισκογραφικά, ο ίδιος ο συνθέτης. Αν  και αρχικά ήταν ένα τόλμημα, μια 

κίνηση αυθορμητισμού ή μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη του συνθέτη να εκφραστεί 

μέσα απ' την αλλιώτικη διέξοδο της ερμηνείας, η ανταπόκριση απ' το κοινό ήταν 

μεγάλη και τον ενθάρρύνε θετικά για να συνεχίσει αυτή την ιδιότητα, με την ίδια και 

απαράμιλλη ευαισθησία.... 

Οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου είναι μοναδικοί και τελειοποιούν μαζί βέβαια 

με τις ερμηνείες των τραγουδιστών, τις υπέροχες μελωδικές εμπνεύσεις του Λοϊζου. 

Εξώφυλλο Δίσκου 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 

τα περισσότερα τραγούδια είχαν 

ακουστεί πριν συμπεριληφθούν στο 

δίσκο. Για παράδειγμα η Γοργόνα, 

κυκλοφορεί σε 45άρι και 

περιλαμβάνεται στο δεύτερο 

προσωπικό δίσκο του Γιάννη Καλατζή, 

Γιάννης Καλατζής Νο 2 ενώ το « 

Νανούρισμα» πρωτοακούγεται από την 

Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία του 

Ντίνου Δημόπουλου, «Η Νεράιδα και το 

παλικάρι»  το 1969 και τα: «Τζαμάικα και 

Σ'αγαπώ- σ'αγαπώ» την ίδια χρονιά στην 

ταινία, «Το Λεβεντόπαιδο», ερμηνευμένα από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.   Επίσης 

το Μάιο του 1970 ανεβαίνει στο θέατρο Μινώα το musical του Άλκη Παππά, «Γη 

S.O.S.», με πρωταγωνιστές τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Μάρθα Καραγιάννη, 

στο οποίο ο Μιχάλης Βιολάρης και η Αλέκα Μαβίλη τραγουδούν τα περισσότερα 

τραγούδια του μετέπειτα δίσκου. 

Αδιαμφισβήτητα , ο Μ. Λοίζος επρόκειτο για μια μουσική φυσιογνωμία με 

πηγαίο ταλέντο, που απέδειξε ότι 

μπορούσε να περάσει με μεγάλη 

ευελιξία απ' την αρχή εώς το τέλος της 

αόρατης κλωστής, που ενώνει αδιόρατα 

τους τόνους μιας μελαγχολικής 

μπαλάντας με τη περηφάνια και το πόνο 

ενός βαρύ ζεϊμπέκικου.  

 

                     

Οπισθόφυλλο Δίσκου 

Κινηματογραφική τανία: « Ευδοκία» 
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4.1.1:  Το μέγεθος της στιχουργικής ικανότητας του Λευτέρη Παπαδόπουλου 

φαίνεται και από την παρακάτω 

ιστορία.  Το 1971 ο Μάνος  Λοΐζος 

ανέλαβε τη μουσική της 

κινηματογραφικής ταινίας του 

Αλέξη Δαμιανού "Ευδοκία", η 

οποία του έδωσε την έμπνευση να 

δημιουργήσει το ομώνυμο 

ζεϊμπέκικο, το κλασσικό και το 

ωραιότερο ζεϊμπέκικο όλων των 

εποχών! Ο Μάνος αναφέρει πως 

παρακαλούσε το Λευτέρη 

Παπαδόπουλο να του γράψει στίχους, αλλά ο επιστήθιος φίλος του δεν συμφώνησε 

με την ιδέα του και παρόλο που είχε σκεφτεί κάποια λόγια δεν του τα έδωσε ποτέ, 

γιατί πίστευε ακράδαντα πως ένα τέτοιο κομμάτι έπρεπε να παραμείνει ατόφιο. Ήταν 

τόση δυνατή η μουσική  που δεν είχε ανάγκη να επενδυθεί με λόγια. 

4.1.2: Παρτιτούρα  

 

Στιγμιότυπο την ώρα του χορού 
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4.2: Γιάννης Σπανός – Λ. Παπαδόπουλος 

Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1974… Πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης 

και από τη Minos κυκλοφορεί ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς δίσκους του 

έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, η «Οδός 

Αριστοτέλους » σε μουσική του Γιάννη 

Σπανού και στίχους του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου με τις φωνές του Γιάννη 

Πάριου , της Χαρούλας Αλεξίου και του 

Γιάννη Καλατζή. 

Η δουλειά αυτή βγαίνει σε μια μεταβατική 

περίοδο, όσον αφορά τη θέση των 

δημιουργών και των τραγουδιστών σε ένα 

δίσκο. Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας, 

το πρόσωπο του τραγουδιστή αρχίζει 

να μπαίνει σε πρώτο πλάνο στα 

εξώφυλλα , επισκιάζοντας συνθέτη 

και στιχουργό. Στην περίπτωση της 

«Αριστοτέλους» συμβαίνει το 

αντίθετο. Έχουμε μια 

ολοκληρωμένη δουλειά δύο 

καταξιωμένων δημιουργών , 

ερμηνευμένη από τρεις 

τραγουδιστές, ενώ πραγματικό έργο 

τέχνης αποτελεί και το 

ζωγραφισμένο  από τον Σπύρο 

Βασιλείου εξώφυλλο. 

             Με την «Οδό Αριστοτέλους» λοιπόν έρχεται η καταξίωση… Και η δικαίωση 

για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο που επιμένει στο να τραγουδήσει η Χαρούλα το 

ομώνυμο τραγούδι, αντί του Γιάννη Πάριου που είναι η επιλογή του Σπανού. Όπως 

έχει δηλώσει ο ίδιος ο στιχουργός , θεωρούσε πως τότε ο Πάριος είχε ήδη πολλές 

επιτυχίες σε αντίθεση με την Αλεξίου που έκανε τα πρώτα της βήματα. Χωρίς να 

γνωρίζουμε την εξέλιξη που θα είχε το τραγούδι με την φωνή του Πάριου, η ερμηνεία 

Εξώφυλλο δίσκου από τον Σπύρο Βασιλείου 

Οπισθόφυλλο δίσκου 
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της Αλεξίου και η πορεία του τραγουδιού στον χρόνο τον δικαίωσε απόλυτα. Αξίζει 

να διαβάσουμε την μαρτυρία του Λευτέρη Παπαδόπουλου, για την «Οδό 

Αριστοτέλους» αλλά και για τις μέχρι τότε συνεργασίες του με τον Γιάννη Σπανό, 

όπως αποτυπώθηκε πριν από μερικά χρόνια, στο ένθετο της εφημερίδας 

«Καθημερινή», «100 Δίσκοι και η ιστορία τους».  

«....Το ’γραψα για τη γειτονιά μου. Στην «Οδό Αριστοτέλους» ήταν το σχολείο μου, το 

«γήπεδο» της παρέας, η «λεωφόρος» για το τρεχαλητό και τα παιδικά παιχνίδια. Η 

Αργυρώ ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ένα αγοροκόριτσο, μαυριδερό και άσχημο, που έκανε 

χειρότερες ζαβολιές από τα ’αγόρια , ήταν πάντα ξυπόλυτη και έβριζε σαν χαμάλης.
(1)

 

Ήδη αναφέρθηκα στις μελωδίες και στις ενορχηστρώσεις του Σπανού. Είναι επίσης 

χαρακτηριστική η ρυθμική πολυμορφία των τραγουδιών. Τέσσερα ζεϊμπέκικα, 

ένα χασάπικο, ένα χασαποσέρβικο, ένας καρσιλαμάς , ένα τσιφτετέλι αλλά και δυο 

κομμάτια γραμμένα σε 5/8 και 8/8 και φυσικά οι δυο πιο αργές μπαλάντες, σήμα 

κατατεθέν του συνθέτη, συνθέτουν το ρυθμικό παζλ αυτού του δίσκου. Δυστυχώς 

δεν αναγράφονται οι μουσικοί που παίζουν , παρόλα αυτά γνωρίζουμε από το συνθέτη 

Θανάση Πολυκανδριώτη, πως μπουζούκια παίζουν αυτός με τον Χρήστο Νικολόπουλο, 

μόνιμοι εκτελεστές της Minos τότε.....»  

Ο δίσκος περιέχει τα ακόλουθα τραγούδια:  

1. Είπα να φύγω - Γιάννης Πάριος 
2. Και - Χάρις Αλεξίου 
3. Αμανάμ - Γιάννης Καλατζής 
4. Σαν την πικροδάφνη - Γιάννης Πάριος 
5. Μπουζουκομπαγλαμάδες - Γιάννης Καλατζής 
6. Γύριζαν τα τρένα - Χάρις Αλεξίου 
7. Κι ακαρτέρει - Γιάννης Καλατζής 
8. Ήταν μια φορά - Γιάννης Πάριος 
9. Μεθυσμενάκι - Χάρις Αλεξίου 
10. Του γυαλού τα κύματα - Γιάννης Καλατζής 
11. Μη με κοιτάς - Γιάννης Πάριος 
12. Οδός Αριστοτέλους - Χάρις Αλεξίου  

........................................................................................................................ 

1. Περισσότερα για την ιστορία του τραγουδιού ¨οδός Αριστοτέλους ,̈ θα βρείτε στη σελίδα 11, της παρούσας 

εργασίας.  
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4.2.1: Παρτιτούρα του γνωστού κομματιού από τον ομώνυμο δίσκο 
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4.2.2 : Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο απ 

’όλα και ακούγεται μέχρι σήμερα είναι η «Οδός Αριστοτέλους». Και πάλι στο βιβλίο 

του «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους» ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφει: 

 «..Τα περισσότερα τραγούδια που έχω γράψει με τον Σπανό είναι πάνω σε 

μελωδίες: μου έδινε ο συνθέτης τη μουσική κι εγώ «κάρφωνα» στις νότες τους 

στίχους. Στην Οδό Αριστοτέλους, όμως, η δουλειά έγινε αλλιώς. Έγραψα πρώτα τους 

στίχους και ακολούθησε ο Γιάννης με τις μουσικές του. Εξαίρεση τα τραγούδια « 

Γύριζαν τα τρένα», «Και», «Ήταν μια φορά», «Μη με κοιτάς» .    

 

       Σημειώνω ότι το «Και» έχει εντυπωσιάσει την  Κική Δημουλά, ιδίως για το 

παράξενο μέτρο του. 

Και όταν κάποτε με ρώτησε: «Γιατί το έχεις βάλει έτσι το τραγούδι αυτό, να έχει ένα 

“Και” στην άκρη του κάθε στίχου;» της εξηγώ ότι η μουσική άφηνε αυτή την ακρούλα, 

άφηνε αυτό το φθόγγο για να βάλει κανείς μία λεξούλα , αυτό το «Και» και να συνδέσει 

τον πρώτο στίχο με το δεύτερο. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Έμεινε 

κατάπληκτη γιατί δεν ξέρει πώς γίνεται ένα τραγούδι, δεν ξέρει πόσο δύσκολη και 

συνάμα πόσο αλλιώτικη δουλειά είναι από την ποίηση...»  
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Η Οδός Αριστοτέλους είναι ο τέταρτος στη σειρά δίσκος που έκανε με τον 

Γιάννη Σπανό. 
(1)

 

«...Εκείνο τον καιρό (1973) ο Γιάννης έμενε στο πατρικό του σπίτι, στην οδό 

Μοσχονησίων, ένα μικρό διαμέρισμα πολυκατοικίας, στον πρώτο όροφο, γεμάτο 

φασαρία. Εκεί τον συναντούσα όποτε έπρεπε να δουλέψουμε. Κουβεντιάζαμε, πίναμε, 

ξανακουβεντιάζαμε, ξαναπίναμε και κατά τις 10 το βράδυ έφευγα σχεδόν μεθυσμένος, 

έχοντας στις τσέπες μου μια - δυο κασέτες με μελωδίες..» 

Ο  δίσκος άρχισε να γράφεται στις αρχές του ΄73. Δικτατορία. Γι' αυτό και ένα 

από τα τραγούδια του, παίρνοντας μια μικρή αφορμή από τον Ύμνο στην Ελευθερία, 

τονίζει: 

      "Μου λες υπομονή να κάνω λίγα χρόνια/θ' ανοίξουν οι ουρανοί, θα 'ρθουν τα 

χελιδόνια /κι ακαρτέρει κι ακαρτέρει /η ζωή μας χάθηκε / τα παιδιά γινήκαν γέροι/ 

κι η χαρά μαράθηκε...» Μόλις τελείωσε όμως η ηχογράφηση, έπεσε η δικτατορία  

Μετά λοιπόν από τρεις δίσκους αλλά κι έχοντας ηχογραφήσει και μερικά 

«σκόρπια» τραγούδια, έρχεται το 1974 η «Οδός Αριστοτέλους». Που είναι 

παράλληλα και ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Γιάννη Σπανού στη Minos . Τότε , μετά 

την απαλλαγή της χώρας από τον επτάχρονο ζυγό της δικτατορίας , όλη η Ελλάδα 

τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη. Όμως, το ομώνυμο τραγούδι ξεχωρίζει αμέσως, 

επισκιάζοντας, κατά κάποιο τρόπο, τα υπόλοιπα που είναι από πολύ καλά έως 

υπέροχα. Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν ακόμη δίσκοι, από τους οποίους δεν 

πεταγόταν τίποτα. Ο ακροατής δεν μπαίνει στη διαδικασία να σηκώσει τη βελόνα του 

πικ-απ  και να προχωρήσει στο επόμενο τραγούδι… 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

. 1. Είχαν προηγηθεί οι δίσκοι «Μια Κυριακή», «Σαββατόβραδο» και «Μέρες αγάπης», που έβγαλαν μεγάλα σουξέ: « Πες πως μ' 

αντάμωσες», «Μια Κυριακή», «Βροχή σαν σήμερα», «Ο Μπαγλαμάς» κ.α  και τα 

τραγούδια για το θεατρικό έργο «Η Γλυκιά Ίρμα» που ανέβηκε στο θέατρο 

«Μπροντγουαίη» από το θίασο της Έλλης Λαμπέτη το 1972 σε σκηνοθεσία 

Δημήτρη Μαλαβέτα. 
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4.2.3 : ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ 

Κυριότερος εκπρόσωπος του Νέου Κύματος είναι αναντίρρητα ο Γ. 

Σπανός..¨Εχοντας ξεκινήσει τις μουσικές του σπουδές στην Αθήνα, συνέχισε την 

πορεία του στη Γαλλία. Για 2-3 χρόνια παίζει πιάνο στις μπουάτ της αριστερής όχθης 

του Παρισιού και γίνεται ένας από τους πιο γνωστούς ακμπανιατέρ.Λίγο αργότερα 

ασχολείται και με τη σύνθεση. Το 1963 επιστρέφει στην Ελλάδα και κυκλοφορεί τον 

πρώτο του ελληνικό δίσκο « Μια άγαπη για το καλοκαίρι» σε στίχους του Γ. 

Παπαστεφάνου , με μια καινούργια φωνή , την Καίτη Χωματά. 

 Η ευαισθησία της δουλειάς του, διαποτισμένη από το ευφάνταστο παρισινό 

κλίμα, δίνει μια νέα διάσταση στο ελληνικό τραγούδι. Το πηγαίο ταλέντο του, 

συνδυασμένο με την αυθόρμητη μουσική του σκέψη, χαρίζει στο ελληνικό 

πεντάγραμμο αμέτρητες επιτυχίες ,που τις χαρακτηρίζει η ποιότητα και το σπάνιο 

μελωδικό ήθος.  

 

4.2.4: Και λίγα λόγια για τους τραγουδιστές του δίσκου: 

Καταγράφοντας την μέχρι τότε παρουσία των τριών τραγουδιστών, βλέπουμε 

πως ο Γιάννης Καλατζής, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, αποτελεί ένα από τα 

πιο δυνατά χαρτιά της νεοσύστατης «Μίνως  Μάτσας & Υιός» και συνεργάζεται με 

συνθέτες όπως ο Μητσάκης, ο Καλδάρας, ο Κουγιουμτζής, ο Λοΐζος, ο Δερβενιώτης, 

ο Καπλάνης, ο Πλέσσας, ο Κατσαρός, ο Σέμπος και στιχουργούς όπως ο Λευτέρης 

Παπαδόπουλος, η Τσώτου, ο Πυθαγόρας, ο Βίρβος, ο Κινδύνης και άλλους. Οι 

περισσότεροι, αν όχι όλοι, τον εκτιμούν ιδιαίτερα και του δίνουν μερικά από τα 

ωραιότερά τραγούδια τους, που γίνονται χρυσές και διαχρονικές επιτυχίες. Δυστυχώς, 

η πορεία του από το 1975-76 και μετά δεν θα έχει ανάλογη συνέχεια . 

Το «αστέρι» του Γιάννη Πάριου ήδη λάμπει, την εποχή που γράφεται η 

«Οδός Αριστοτέλους». Μετρά τρεις προσωπικούς, πολυσυλλεκτικούς δίσκους και 

αρκετά 45άρια, με τραγούδια του Μητσάκη, που του δίνει και την πρώτη μεγάλη του 

επιτυχία με τη «Θάλασσα του Πειραιά» αλλά και του Καλδάρα, του Κουγιουμτζή, 

του Λοίζου, του Κατσαρού, του Βασιλειάδη, του Χατζηνάσιου και στιχουργών όπως 

ο Παπαδόπουλος, η Σώτια Τσώτου, ο Πυθαγόρας και άλλοι. Βέβαια το μεγάλο 

«μπαμ» γίνεται 1-2 χρόνια μετά, προς το 1975-76, με τους στίχους του Πυθαγόρα, 

που γράφονται, κυρίως, πάνω σε ξένες μελωδίες, οι οποίες στην Ευρώπη ήδη είναι 

γνωστές και μεγάλες επιτυχίες. «Ποτέ δεν σε ξεχνώ», «Τώρα πια», «Μη φεύγεις μη» . 
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          Η Χάρις Αλεξίου , έχει τραγουδήσει μέχρι τότε, σε δυο έργα «σταθμούς» της 

ελληνικής δισκογραφίας, στη «Μικρά Ασία» των Καλδάρα-Πυθαγόρα και τον 

«Βυζαντινό Εσπερινό» των Καλδάρα-Παπαδόπουλου με τα οποία γίνεται γνωστή 

πανελλήνια. Παράλληλα ηχογραφεί μερικά 45άρια με τραγούδια των Βασίλη 

Βασιλειάδη (δικό του είναι το πρώτο της τραγούδι, το «Όταν πίνει μια γυναίκα» σε 

στίχους Πυθαγόρα το 1970), Καλδάρα, Κουγιουμτζή, Χατζηνάσιου, Σούκα αλλά και 

του Τόλη Βοσκόπουλου, τα οποία δεν γνωρίζουν ιδιαίτερη απήχηση. Συμμετέχει 

ακόμη σε δουλειές δημιουργών όπως ο «Προδομένος Λαός» των Θεοδωράκη-

Γκούφα, το «Καλημέρα Ήλιε» των Λοίζου-Χριστοδούλου, οι «Ροβινσώνες» και το 

«Για Ρεμπέτες Και Για Φίλους» του Απόστολου Καλδάρα , το «Ω! Τι Κόσμος 

Μπαμπά» του Βασίλη Δημητρίου, το «Άσπρο Μαύρο» του Γιώργου Χατζηνάσιου σε 

στίχους της Σώτιας Τσώτου και σε κάποιες επανεκτελέσεις σε τουριστικούς δίσκους 

της εποχής. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι μετά από τέσσερα χρόνια στη 

δισκογραφία, δεν έχει κάνει προσωπικό δίσκο. Αυτός έρχεται το 1975 με τα 

«Δώδεκα Λαϊκά Τραγούδια». Πόση διαφορά λοιπόν με τις σημερινές 

«τραγουδίστριες», των οποίων το πρώτο μέλημα είναι να ηχογραφήσουν ένα 

δίσκο με 10-12 τραγουδάκια του «συρμού»  και να τον προβάλλουν στα διάφορα 

πρωινάδικα, ανάμεσα σε συνταγές μαγειρικής, επιλογές από την μόδα, 

ονειροκρίτες και ωροσκόπια… 

 

   

4.2.5: Τα πολιτικά μηνύματα των τραγουδιών του δίσκου. 

    Σε τουλάχιστον τρία τραγούδια λοιπόν, υπάρχουν σαφέστατα μηνύματα κατά 

της πολιτικής κατάστασης  που επικρατεί τότε στη χώρα. Και ευτυχώς, οι δημιουργοί 

καταφέρνουν να ξεπεράσουν τους «σκοπέλους» της λογοκρισίας… Λίγο ο Λευτέρης 

Παπαδόπουλος, που είναι δεξιοτέχνης σε τέτοιου είδους αλληγορικά τραγούδια, λίγο 

το πνευματικό επίπεδο των λογοκριτών, οι οποίοι δεν φημίζονται για την οξυδέρκειά 

τους και τα τραγούδια είναι έτοιμα 

Το μοναδικό «Γύριζαν τα τρένα» με την Αλεξίου και τον Πάριο στις 

δεύτερες φωνές θεωρείται σαν ένα από τα σημαντικότερα της ελληνικής 

δισκογραφίας…τραγούδι με πολιτικό περιεχόμενο. Όπως εξηγεί ο Λ. Παπαδόπουλος 

στο βιβλίο του «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους» «..πρόκειται για πολιτικό 

τραγούδι, για όλους εκείνους που μετά την πτώση της δικτατορίας, αφού είχαν περάσει 
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κάμποσα χρόνια αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό, γυρνούσαν στην πατρίδα και αντάμωναν 

τ ’αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο τρίτος στίχος ήταν «μέσα απ’ την εφτάχρονη ντροπή» 

και άλλαξε για την λογοκρισία». 

 

 

4.2.6: Επανεκτελέσεις του Δίσκου  
         

Στο πέρασμα των χρόνων γνώρισε αρκετές επανεκτελέσεις. Τρεις ζωντανές 

ηχογραφήσεις υπάρχουν με τη φωνή της Αλεξίου. Το 1986 στο δίσκο « A Paris », το 

1990 στο «Η δική μας νύχτα» και το 1996 στο «Γυρίζοντας τον κόσμο Live 1992-

1996». Στην επανέκδοση αυτού του δίσκου το 2006, υπάρχει και οπτικοποιημένο στο 

dvd που συνοδεύει την έκδοση. Το 2004 συμπεριλήφθηκε στη συλλογή «Ανθολόγιο», 

με την προσθήκη ηλεκτρονικών κρουστών σε νέο remix , έτσι ώστε να έρθει πιο 

κοντά στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα.. Η «Οδός Αριστοτέλους» έδωσε τον τίτλο 

και στην μπουάτ του Γιάννη Σπανού στο Κιάτο Κορινθίας. Σχετικά με τις 

επανεκτελέσεις, τρία από τα τραγούδια αυτού του δίσκου, τα «Οδός Αριστοτέλους», 

«Και» και «Γύριζαν τα τρένα» ακούγονται και στην οργανική δουλειά του Γιάννη 

Σπανού «Σάββατο κι απόβραδο», που κυκλοφορεί το 1979, αποδεικνύοντας 

περίτρανα πως ο Σπανός εκτός από μοναδικός μελωδός είναι και εξαιρετικός 

πιανίστας.  

 

4.2.7: Συνέχεια της συνεργασίας: 

Η συνεργασία των δυο δημιουργών (Σπανός – Παπαδόπουλος) θα έχει 

συνέχεια και με άλλους τραγουδιστές. Τέσσερα τραγούδια υπάρχουν στο δίσκο του 

Γιάννη Πουλόπουλου «Αγάπα Με» 
(1)

 το 1977. Την ίδια χρονιά η Βίκυ Μοσχολιού 

ερμηνεύει άλλα τέσσερα στο δίσκο «Η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδάει Σπανό» ,   
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η θρυλική «Αλάνα» και το «Δεν φταίω» συμπεριλαμβάνονται το 1978 στο δίσκο «Οι 

Μάηδες Οι Ήλιοι Μου» με τον Γιώργο Νταλάρα,  ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά 

έναν ολόκληρο και πολύ ωραίο δίσκο με τίτλο 

«Στου Καιρού Τα Ρέματα»
(2) 

1982, ενώ ο 

Σταμάτης Κόκοτας λέει άλλα πέντε στο δίσκο 

«Κόκοτας Για Πάντα» το 1983. Κοντά σε όλα 

αυτά και αρκετά σκόρπια τραγούδια όπως το 

«Τόσο ωραία» με τον Γιώργο Μαρίνο το 1980 

στο δίσκο    «15 Χρόνια Παράσταση». 

           

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................

1. 01 ΑΓΑΠΑ ΜΕ (J.Iglesias, R.Ferro, Πυθαγόρας) 

02 ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑ 

(Γ.Σπανός, Λ.Παπαδόπουλος) 

03 ΜΟΥ ‘ ΠΕΣ «Σ’ΑΓΑΠΩ» (Γ.Κριμιζάκης, 

Σ.Τσώτου) 

04 ΘΥΣΙΑ (Γ.Κριμιζάκης, Σ.Τσώτου) 

05 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ (Γ.Κριμιζάκης, 

Σ.Τσώτου) 

06 ΣΕ ΘΕΛΩ (Γ.Σπανός-Λ.Παπαδόπουλος) 

07 ΦΤΑΙΩ  ΕΓΩ(Ferriere-Guichard-Cardi-Iglesias-

Πυθαγόρας) 

08 ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ (Γ.Κριμιζάκης-Σ.Τσώτου) 

09 ΕΛΑ ΛΙΓΑΚΙ ΝΑ ΣΕ ΔΩ (Ν.Καρβέλας-

Β.Τσιμπούλη) 

10 ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ (Γ.Σπανός-Λ.Παπαδόπουλος) 

11 ΜΙΛΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ΅ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ 

(Ν.Αντωνιάδης-Μ.Κουφιανάκης) 

2.            1.Πού να βρω ένα ζεϊμπέκικο 

               2. Γιατί κουράστηκα πολύ 

               3. Μάτια μου 

               4. Όταν πεθάνω 

                5. Αχ 

               6. Επειδή σ' αγαπώ 

                 7. Στου καιρού τα ρέματα 

                 8. Η πόρτα 

                  9. Αχ λιγάκι 

                10. Ποτέ ξανά 

                11. Κι αν χρειαστεί  

                12. Δεν είναι κόσμος πια αυτό 
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4.3 : Σταύρος Κουγιουμτζής -  Λ. Παπαδόπουλος  

Μια άλλη σπουδαία συνεργασία του 

Παπαδόπουλου ήταν και με τον Σταύρο 

Κουγιουμτζή στο δίσκο Λαϊκές Κυριακές.  Ο 

δίσκος κυκλοφόρησε λίγο πριν τα Χριστούγεννα 

του 1976 σε παραγωγή του Αχιλλέα Θεοφίλου και 

ενορχήστρωση – διεύθυνση ορχήστρας του ίδιου 

του συνθέτη. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από τους 

πιο καλούς στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού της 

δεκαετίας του ’70, τον Μ. Ελευθερίου, τον Λ. 

Παπαδόπουλο, τον Α. Δασκαλόπουλο και τον Μ. Μπουρμπούλη στα πρώτα 

βήματά του στη στιχουργική.  Ερμηνεύτρια και των 12 τραγουδιών  είναι η Χάρις 

Αλεξίου σε μία από τις σημαντικότερες λαϊκές στιγμές της. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο 

ότι τα περισσότερα από τα τραγούδια του δίσκου ακούγονται με την ίδια δύναμη 

ακόμα και σήμερα Θα σταθούμε όμως στο «Θα 'ταν 12 του Μάρτη», το οποίο 

αποδείχτηκε τραγικά προφητικό αφού σ' αυτή την ημερομηνία «έφυγε» το 2005 ο 

συνθέτης, καθώς και στα «Χρόνια σαν βροχή» και «Μάτια μου-μάτια μου» τα οποία 

ακούστηκαν περισσότερο, 

  Πρόκειται για τραγούδια άλλοτε μελαγχολικά και θλιμμένα άλλοτε ζωντανά 

και κεφάτα, όμως πάντα με δυναμισμό, και απλότητα  . "Καθαρές μελωδίες, που 

μιλούν κυρίως για την ερωτική απόγνωση, την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά. 

Με αμεσότητα και ανείπωτη τρυφερότητα".  

Η μοναδική δισκογραφική συνεργασία του Σταύρου Κουγιουμτζή με τη 

Χάρις Αλεξίου είναι  κάπως «αδικημένη» εδώ και αρκετά χρόνια, με την έννοια ότι η 

ερμηνεύτρια σπάνια επιλέγει κάποιο από τα συγκεκριμένα τραγούδια για τα 

προγράμματά της. Κι όμως, ο δίσκος που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1976 και 

εμπορική επιτυχία σημείωσε (περισσότερες από 50.000 αντίτυπα) και πολύ καλά 

κομμάτια περιλαμβάνει. Από τη μια «καθαρά» λαϊκά («Τα μαύρα κοροϊδεύεις», 

«Εσένανε θα διάλεγα», «Τα σκούρα μάτια» κ.α.) κι από την άλλη 

«σκουρόχρωμες» μπαλάντες («Φύγανε τα χρόνια», «Πηνελόπη»). 

            Η παραγωγή ήταν του Αχιλλέα Θεοφίλου και η ηχογράφηση έγινε στα 

στούντιο της "Columbia" με ηχολήπτες τους Στέλιο Γιαννακόπουλο και Τάκη 

Εξώφυλλο δίσκου 
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Φιλιππίδη. Στο εσώφυλλο υπάρχουν φωτογραφίες του συνθέτη και της 

τραγουδίστριας. 

Τα τραγούδια του δίσκου 

1. Τα μαύρα κοροϊδεύεις (Μ. Ελευθερίου) 

2. Εσένανε θα διάλεγα (Λ. Παπαδόπουλου) 

3. Τρεις η ώρα νύχτα (Μ. Ελευθερίου) 

4. Έφταιξα, έφταιξα (Μ. Ελευθερίου) 

5. Σου στέλνω χαιρετίσματα (Μ. Μπουρμπούλη) 

6. Θα 'ταν 12 του Μάρτη (Μ. Μπουρμπούλη) 

7. Τα σκούρα μάτια (Λ. Παπαδόπουλου) 

8. Χρόνια σαν βροχή (Μ. Ελευθερίου) 

9. Απ' τον περασμένο Μάρτη (Μ. Ελευθερίου) 

10. Φύγανε τα χρόνια (Α. Δασκαλόπουλου) 

11. Μάτια μου, μάτια μου (Λ. Παπαδόπουλου) 

12. Πηνελόπη (Μ. Μπουρμπούλη) 

 

 4.3.1:Λίγα λόγια για τον συνθέτη 

Ηταν ένας γνήσιος λαϊκός συνθέτης και 

άνθρωπος. "Λαϊκός συνθέτης με την πιο 

ουσιαστική και πλατιά σημασία της λέξης, εκφράζει 

με τα τραγούδια του όλη την κλίμακα των 

συναισθημάτων του μέσου Έλληνα. Το δραματικό 

στοιχείο στη δουλειά του είναι τόσο έντονο, ώστε 

διακρίνεται ακόμα και στα τραγούδια του εκείνα τα 

οποία έχουν γρήγορο και ζωηρό ρυθμό. Ωστόσο, το 

δραματικό στοιχείο δεν είναι το μοναδικό στις 

συνθέσεις του. Η μουσική του διαπνέεται επίσης 

από ένα γνήσιο και βαθύ λυρισμό, που είναι αντανάκλαση του ανθρώπινου χαρακτήρα 

του".  

 

Όπως σημειώνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, «Δεν παρίστανε το ‘μη μου 

άπτου’ συνθέτη, που βρίσκεται μέσα στη γυάλα του, γράφει τα ‘έργα’ του και περιφρονεί 

τον ‘όχλο’, αλλά ζούσε με το λαό, τον ψυχαγωγούσε και τον δίδασκε». 

 

 

Σταύρος Κουγιουμτζής 
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4.4: Μίκης Θεοδωράκης – Λευτέρης Παπαδόπουλος       

42 ηχογραφημένα τραγούδια άφησε η συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με 

τον Λευτέρη Παπαδόπουλο… Ελάχιστα από αυτά έγιναν, αυτό που λέμε, μεγάλες 

επιτυχίες, ανεξάρτητα βεβαίως από την καλλιτεχνική τους αξία.       

Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 1978 με 

ένα περίεργο ρυθμικά κομμάτι, που εναλλάσσεται 

από το ζεϊμπέκικο στο τσάμικο και τραγούδησε ο 

Γρηγόρης Μπιθικώτσης, με τη συνοδεία 

χορωδίας, με τίτλο «Μπήκε ο χάρος στο κελί». 

Συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Οκτώβρης ‘78», τον 

τελευταίο της ιστορικής συνεργασίας Θεοδωράκη-

Μπιθικώτση, με έξι καινούργια και έξι παλαιότερα 

κομμάτια του Μίκη.  

Το 1979 στην ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου «Ο ασυμβίβαστος» έκανε 

την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ο 

Παύλος Σιδηρόπουλος, στον πρωταγωνιστικό 

ρόλο του έργου. Μαζί του η Μπέττυ Λιβανού, η 

Βέρα Κρούσκα, ο Σταύρος Ξενίδης και άλλοι. 

Εκτός από τον πρώτο ρόλο, μεταξύ άλλων ο 

Σιδηρόπουλος τραγούδησε, κι ένα τραγούδι 

του  Μίκη Θεοδωράκη  με στίχους Λευτέρη 

Παπαδόπουλου, που στο πέρασμα των χρόνων 

έμελ

λε να γίνει κλασικό και να γνωρίσει 

πολλές επανεκτελέσεις (Φαραντούρη, 

Νταλάρας, Γλυκερία, Κότσιρας, Πυξ Λαξ 

κ.α). Είναι το  «Κάποτε θα ’ρθουν», το 

οποίο μπήκε και στο δίσκο με τη μουσική 

και τα τραγούδια της ταινίας που 

κυκλοφόρησε από τη Lyra και έμελλε να 

γίνει και το πιο γνωστό της συνεργασίας 

του Μίκη με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. 

Εξώφυλλο Δίσκου 

Εξώφυλλο Δίσκου 

Οπισθόφυλλο Δίσκου 
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4.4.1.Ωστόσο συνέβη το παρακάτω:  

Το Σεπτέμβρη του 1982 κυκλοφόρησαν 

από τη Minos οι «Χαιρετισμοί» του Μίκη 

Θεοδωράκη με τη Δήμητρα Γαλάνη – και τη 

συμμετοχή της χορωδίας της Τερψιχόρης 

Παπαστεφάνου- με πέντε τραγούδια σε ποίηση 

Γιάννη Θεοδωράκη, τέσσερα της Αγγελικής 

Ελευθερίου κι ένα του ίδιου του 

συνθέτη. Ανάμεσα τους το «Μη 

με προδώσεις» με στίχους του 

Γιάννη Θεοδωράκη, γραμμένους 

πάνω στην ίδια μελωδία του 

«Κάποτε θα ’ρθουν».  

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος 

θυμάται: «..Στη δεκαετία του 

’70, βρήκε ο Λιάνης σ’ ένα τραπέζι μου μερικά τραγούδια χύμα. Τα διάβασε και του 

άρεσαν. «Να τα δώσω στον Μίκη;» με ρώτησε. «Δώσ’τα». Τα πήρε ο Μίκης και τα 

μελοποίησε αμέσως. Το ένα είναι το πασίγνωστο «Κάποτε θα’ρθουν να σου πουν» το 

οποίο μπήκε σ’ ένα δίσκο με τίτλο Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ. Πέρασε καιρός. Κάποτε με την 

ιδιότητα του δημοσιογράφου πήρα μια συνέντευξη από τον Καζαντζίδη, ο οποίος 

κατηγορούσε τον Θεοδωράκη για πάρα πολλά πράγματα. Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε 

στα «Νέα» και ο Μίκης τη διάβασε στο αεροπλάνο κι έγινε έξω φρενών! Και πήρε, 

ακαριαία, τις αποφάσεις του: έδωσε εντολή να αφαιρεθεί το δικό μου τραγούδι από 

το δίσκο και να μπει στη θέση του, με την ίδια μουσική, ένα άλλο, με στίχους του 

αδελφού του Γιάννη Θεοδωράκη. Δεν αντέδρασα, μολονότι είχα κάθε ηθικό και 

νόμιμο δικαίωμα να αντιδράσω. Έτσι, για ένα διάστημα, κυκλοφορούσε η εκδοχή του 

Γιάννη Θεοδωράκη. Κάποια βραδιά, ακούστηκαν και τα δυο τραγούδια στο Μέγαρο 

Μουσικής από τη Γαλάνη. Τα χειροκροτήματα έδειξαν ότι το δικό μου τραγούδι 

ταίριαζε περισσότερο στη μουσική. Και από κείνη τη μέρα, μόνον η δική μου εκδοχή 

χρησιμοποιείται....» 

                        Εξώφυλλο δίσκου 

Οπισθοφυλλο δίσκου 
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4.4.2: Παρτιτούρα και αρμονική ανάλυση του τραγουδιού 

 

Εισαγωγή  

      

 

Στίχοι Λ. Παπαδόπουλου 
 

Bm                       Εm         

Κάποτε θα 'ρθουν να σου πουν  

            A            D  

πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν  

    G       F# Bm  

και πώς σε θένε  

 

          G            D  

Έχε τον νου σου στο παιδί  

  G                     F#  

κλείσε την πόρτα με κλειδί  

        Bm 

ψέματα λένε  

  

Κάποτε θα 'ρθουν γνωστικοί  

λογάδες και γραμματικοί  

για  να σε πείσουν  

Έχε τον νου σου στο παιδί  

κλείσε την πόρτα με κλειδί  

θα σε πουλήσουν  

   

Και όταν θα 'ρθουν οι καιροί  

που θα 'χει σβήσει το κερί  

στην καταιγίδα  

   

Υπερασπίσου το παιδί  

γιατί αν γλιτώσει το παιδί  

υπάρχει ελπίδα 

 

 

 

 

 

http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
http://www.accorda.info/index.php?option=song_show&id=685
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4.5: Πολιτική Κατάσταση 1970 – 1980 

 Η δεκαετία του '70 εξελίσσεται μεταξύ της χούντας και της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας, που επικρατεί για πρώτη φορά χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 

μετά το 1974.  

 Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο 

αποτελούν τα κυρίαρχα γεγονότα της περιόδου ως το 1974. 

 Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας, με την πλήρη αποκατάσταση των 

κοινωνικών ελευθεριών, η χώρα αποκτά πολιτική σταθερότητα και 

ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς (ένταξη Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ) 

 Συνεχίζεται το κύμα της αστυφιλίας και μετανάστευσης  

.  

 η οικονομική πολιτική της Δικτατορίας εξακολουθούσε να είναι στραμμένη 

κυρίως σε προγράμματα δημοσίων επενδύσεων και έργα υποδομής. 

 Χαμηλή φορολογία επιχειρήσεων. 

 Κορυφαία εκδήλωση αντίστασης αποτέλεσε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, το 

Νοέμβριο του 1973, σε μια περίοδο που το καθεστώς ενέτεινε τις προσπάθειες 

φιλελευθεροποίησής του  

 Η βίαιη καταστολή της φοιτητικής εξέγερσης σηματοδότησε επίταση των 

συγκρούσεων και ρήξη μεταξύ των πρωτεργατών του πραξικοπήματος 

(καθεστώς Ιωαννίδη), θέτοντας έτσι τέλος σε κάθε προοπτική 

φιλελευθεροποίησης.  

 Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας σταθεροποίησε τη θέση της και προχώρησε 

γρήγορα σε εκλογές. Σε αυτές πήρε την πλειοψηφία το κόμμα της Νέας 

Δημοκρατίας, που ίδρυσε ο K. Kαραμανλής.  

 Το 1974 έκανε την εμφάνισή του και το νεοσύστατο Πανελλήνιο 

Σοσιαλιστικό Kίνημα (ΠA.ΣO.K.) με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου. 

 Δημοψηφίσμα τον Δεκεμβρίου του 1974 κατά της διατήρησης της Μοναρχίας 

 Στις εκλογές του 1977 η Νέα Δημοκρατία αναδείχτηκε ξανά πρώτο κόμμα, με 

σημαντικές όμως απώλειες. 

 Το Μάιο του 1980 ο Καραμανλής εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λίγες 

μέρες αργότερα ο Γεώργιος Ράλλης προκρίθηκε ως αντικαταστάτης του στο 

κόμμα της Ν.Δ. και ηγήθηκε της κυβέρνησης μέχρι τον Οκτώβριο του 1981. 



66 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 
Σχολ. έτος 2014-2015 

 

Κεφάλαιο 5
ο
:  1980 – 1990:    Γ΄  Δεκαετία στιχουργικής καριέρας 

(1)
 

Το 1984 κυκλοφόρησαν από την Polygram «Τα Πικροσάββατα» με συνθέτη 

τον Θεοδωράκη , στιχουργό τον Παπαδόπουλο και τραγουδιστή τον Δ. Μητροπάνο. 

Δώδεκα λαϊκά τραγούδια που αρχικά ήταν 

προορισμένα να τραγουδηθούν από τον 

Πάριο
(2)

 αλλά τελικά δεν άφησε η 

δισκογραφική εταιρία. Η ηχογράφηση έγινε 

από τον Γιάννη Σμυρναίο, το εξώφυλλο 

είναι έργο του Αλέκου Φασιανου και σ’ ένα 

τραγούδι συμμετείχε φιλικά, κάνοντας 

σεγόντα, η Χάρις Αλεξίου. Και είναι ίσως η 

πρώτη φορά που ο Μίκης δουλεύει πάνω 

στους λαϊκούς δρόμους, τους οποίους όπως έχει 

δηλώσει ο ίδιος, διδάχθηκε από το Χ. Νικολόπουλο. Γράφει επίσης πάνω σε 

ρυθμούς που μέχρι τότε δεν είχε ξαναγράψει, όπως το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου  

 

............................................................................................................................................................................... 

1.  από το 1980 και μετά ,η έρευνά  μας περιορίζεται σε δισκογραφικές συνεργασίες μεταξύ Θεοδωράκη-Παπαδόπουλου  

2. «....Μόλις πήρε ο Θεοδωράκης το βραβείο Λένιν, συμφωνήσαμε να κάνουμε μια σειρά τραγουδιών Βγάλαμε λοιπόν μια 

δωδεκάδα και φωνάξαμε τον Πάριο. Τα είχε ηχογραφήσει ο Θεοδωράκης. Τα είπε πολύ ωραία ο Πάριος αλλά μετά μπήκε στη μέση 
η εταιρεία, ο Πάριος είχε συνηθίσει να τραγουδάει κάτι τραγούδια ελαφρολαϊκά, τα δικά μας είχαν άλλο ύφος και σταμάτησε αυτή 

τη δουλειά. Μετά, τα ίδια τραγούδια με διάφορες παραλλαγές τα δώσαμε στον Μητροπάνο… 

Εξώφυλλο Δίσκου 

Εσώφυλλο δίσκου με κάποια από τα τραγούδια.. 
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«Το βρακί» που είναι γραμμένα πάνω στον ασίκικο….. Σ’ αυτό το δίσκο ο 

Μητροπάνος, εκτός από τις εξαιρετικές ερμηνείες που καταθέτει, ερμηνεύει κάποια 

από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας του, όπως «Το χατίρι», με το 

χαρακτηριστικό σεγόντο της Χαρούλας Αλεξίου 

– και το εκπληκτικό ζεϊμπέκικο, το «Κουτούκι».. 

Στο τραγούδι αυτό ο Λ. Παπαδόπουλος 

μνημονεύει τον ρεμπέτη ,συνθέτη και 

τραγουδιστή Ανέστη Δελιά που τον σκότωσε η 

ηρωίνη.  

Τον ίδιο χρόνο (1984) τα τραγούδια κυκλοφόρησαν σε δίσκο και 

σε ορχηστρική μορφή. Κρατήθηκαν δηλαδή οι ίδιες ορχήστρες και στη θέση του 

τραγουδιστή προστέθηκαν τα μπουζούκια του Κώστα Παπαδόπουλου και του 

Χρήστου Ψαρρού. Στην επανέκδοση του δίσκου σε cd υπάρχουν και οι δυο εκδόσεις, 

αυτή με το Μητροπάνο και η ορχηστρική. 

            Εκτιμώντας συνολικά το έργο του Μ. Θεοδωράκη μπορούμε να πούμε ότι τα 

«Πικροσάββατα», μαζί με την «Ανατολή» με τον Καζαντζίδη, τον «Οκτώβρη 

‘78» με τον Μπιθικώτση και το «Ασίκικο Πουλάκι» με τον Βασίλη Λέκκα, είναι από 

τις πιο ολοκληρωμένες εργασίες που έκανε στη μεταπολίτευση ο Μ. 

Θεοδωράκης, πάνω στο λαϊκό τραγούδι…  

Διαβάστε κάποιους από τους στίχους.............ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα 

«Πικροσάββατα» στίχοι Λ. Παπαδόπουλος και το «Ασίκικο Πουλάκι» στίχοι Μ. 

Γκανάς 

Όλα τα πικροσάββατα 

στο καπηλειό τα πίνανε. 

Κανένα δεν κερνούσανε,  

μόνο του Χάρου δίνανε. 

 

Και κάποιο πικροσάββατο 

μέσα στην παραζάλη του 

τα κρίματά του σκέφτηκε 

κι έσκυψε το κεφάλι του. 

 

Μα τ’ άλλα πικροσάββατα 

δεν του το συγχωρήσανε. 

Στο Χάρο τον παράδωσαν 

κι όλες οι στράτες κλείσανε. 

1.Φωτιά στη Σμύρνη και στα μάτια 

μου καπνός, κι ώσπου να ρίξει μια 

βροχή ο ουρανός, ένα κορίτσι σε 

παλιά φωτογραφία, θα κλαίει 

χρόνια τους νεκρούς του καθενός. 

2.Κομμένοι δρόμοι και η θάλασσα 

θηλιά, κι ας ήταν κάποτε ανάσα κι 

αγκαλιά, γεμάτη τώρα από 

φράγκικα καράβια, και ξένους 

ναύτες, που φυλάνε τα σκαλιά. 

3.Ασίκικο πουλάκι με μια 

φτερούγα, πού βρήκες δέντρο να 

κρυφτείς, τόπο να σταθείς... 

Ασίκικο τραγούδι, γαρύφαλλο 

πληγή, ένας λυγμός σε γέννησε,  

κι έγινες κραυγή. 

4.Ζωή που τρέμει σαν το ψάρι στη 

στεριά, ποιος θα μαζέψει από τους 

δρόμους τα παιδιά, ληστές 

αρπάζουν και Πιλάτοι τα δικάζουν, 

και τρομαγμένα τα πουλάν στην 

αγορά. 

5.Καμένα σπίτια και μια σπίθα 

στην καρδιά, μα η Ελλάδα όπως 

πάντα μακριά, όποιος γλιτώσει τη 

φωτιά και το μαχαίρι, θα βρει μια 

μάνα που θυμίζει μητριά
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5.2:Επόμενος σταθμός της συνεργασίας (Θεοδωράκη -Παπαδόπουλο) 

Το 1985, ο δίσκος «Τσιτσάνης-

Θεοδωράκης-Κόκοτας» (Ανέκδοτα 

τραγούδια), που κυκλοφόρησε από τη 

Minos σε επιμέλεια και ενορχήστρωση του 

Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτή τον 

Σταμάτη Κόκοτα. Ο δίσκος είχε πέντε 

ανέκδοτα μέχρι τότε τραγούδια του 

Τσιτσάνη ,  πέντε καινούργια του Μίκη 

Θεοδωράκη σε στίχους του Λ. 

Παπαδόπουλου 
(1)

 , που γράφτηκαν το 1983 και αποτέλεσαν τον κύκλο «Το Παλιό 

Τελωνείο» και ένα σε στίχους Αγγελικής Ελευθερίου από τη «Φαίδρα». Το θέμα από 

το «Ο έρωτας» είχε ξανακουστεί ως ορχηστρικό στην ταινία του Μιχάλη 

Κακογιάννη «Ζορμπάς». 

 

 

Μιχάλης Κακογιάννης, Ειρήνη Παπά, Μίκης Θεοδωράκης - τρεις κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες σε μια ιστορική φωτογραφία 

από τα γυρίσματα του Ζορμπά το 1964, ... 

.................................................................................................................................................. 

1. Πέντε από τα τραγούδια είναι σε στίχους  του Παπαδοπουλου   

1)αν θα μου φύγεις 

2)Έβγαλα στο σφυρί τα χάδια 

3)Αγάπη (Φύτεψε δυο φιλιά) 

4)Παλιό τελωνείο 

5)Ο έρωτας
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Κεφάλαιο 6
ο
 : Δ΄Δεκαετία: 1990- 2000 

Χρόνια αργότερα,  το 1998, κυκλοφόρησε από τη Minos-Emi ο κύκλος 

τραγουδιών «Σερενάτες» με 

ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη, 

ενορχήστρωση και διεύθυνση 

ορχήστρας του Γιάννη Σπάθα και 

παραγωγή του Γιώργου Μακράκη. Η 

ηχογράφηση έγινε στο studio 

«Κυριαζή» από τον Δημήτρη 

Ξενικάκη. Στο δίσκο υπάρχει και μια 

επανεκτέλεση του «Κάποτε θα ’ρθουν»…  

Τραγουδια του Δίσκου 

1)Τα μάγια 

2)Ένα φεγγάρι αλλόκοτο 

3)Ένα τραγούδι αλλιώτικο 

4)Κάποτε θα’ρθουν να σου πουν 

5)Σε ποια πελάγη 

6)Τέρμα η μιζέρια 

7)Ερωτικό 

 

8)Ήσουνα παράπονο 

9)Με τα μαύρα σου τα μάτια 

10)Αλάτι 

11)Στου Σιφνιού το μπαρ 

12)Δεν θέλω πια 

 

 

 

Στο σημείωμα του δίσκου οι δημιουργοί γράφουν: 

«...Τα τραγούδια αυτού του δίσκου είναι τραγούδια του ονείρου και του ταξιδιού, 

ερωτικά τραγούδια με τη μαγεία, τη μοναξιά, τη μελαγχολία, αλλά και το θρίαμβο του 

έρωτα. Είναι τραγούδια που ανάβλυσαν ατόφια, μέσα από ακριβές, μοναδικές στιγμές 

και ευτύχησαν να τραγουδηθούν από τη Μαρία Φαραντούρη. Μία μεγάλη, πραγματικά, 

ερμηνεύτρια, ώριμη, παλλόμενη, νεανική, γεμάτη φροντίδα και δροσιά. Ευχαριστούμε 

θερμά τον Γιάννη Σπάθα, που δούλεψε γι’αυτό το δίσκο, βάζοντας πολύ ταλέντο, πολλή 

καρδιά και πολύ μόχθο. Και βέβαια τον Γιώργο Μακράκη, που ξαγρύπνησε αρκετά 

βράδια για να φτάσουν στα χέρια σας, έτσι όπως είναι, οι Σερενάτες...» 

 

  

 
 
 
 
 
 

Εξωφυλλο  Δίσκου. 
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6.2: Ε΄Δεκαετία : 2000-2010 
Ο δίσκος «Ερημιά» κυκλοφόρησε 

από τη Legend το 2006 και αποτελεί την 

τελευταία δισκογραφική καταγραφή, της 

συνεργασίας Θεοδωράκη-Παπαδόπουλου.  

Σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μ. 

Θεοδωράκης για τον δίσκο αναφέρει τα 

εξής΄: 

 

Ερώτηση δημοσιογράφου : 

Έχετε συνεργαστεί με μια σειρά νεοτέρων ερμηνευτών , όπως ο Δ. Μπάσης, ο Γ. 

Κότσιρας και πολλοί άλλοι. Μεταξύ αυτών κι ένας τραγουδιστής της «άλλης όχθης» του 

τραγουδιού, του πιο εμπορικού, ας πούμε, ο Αντώνης Ρέμος. Είχε μάλιστα δημοσιευθεί 

στον τύπο πως επρόκειτο να κυκλοφορήσει ένας δίσκος σας με τον  Αντώνη Ρέμο σε 

στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, κάτι που τελικά δεν έγινε. Αν δεν απατώμαι είναι 

τα τραγούδια της «Ερημιάς» που είπαν τελικά η Μ. Φαραντούρη και ο Μ. Μητσιάς. Τι 

ήταν αυτό που σας ώθησε στη συνεργασία με τον Αντώνη Ρέμο και το  γιατί τελικά δεν 

ευοδώθηκε αυτή η συνεργασία ; 

Απάντηση: 

Για μένα όλα αυτά δεν είναι καινούρια. Πολλοί από τους τραγουδιστές με τους οποίους 

συνεργάστηκα στην δεκαετία του ΄60 τραγουδούσαν σε «εμπορικά» όπως τα αποκαλείτε 

κέντρα. Και τότε, όταν τους επέλεξα για συνεργάτες μου, είχαν ακουστεί παρόμοιες 

κραυγές διαμαρτυρίας. Τα αποτελέσματα όμως τις διέψευσαν πανηγυρικά. Φαίνεται ότι 

οι άνθρωποι δεν διδάσκονται από το παρελθόν. Για μένα η ωραία φωνή και ο 

γνήσιος καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος να πάει εκεί που θα βρει το μεγάλο κοινό. 

Εγώ αυτά τα είχα ξεπεράσει προ πολλού παίρνοντας έναν τραγουδιστή από τον «Κήπο 

του Αλλάχ» όπου έλεγε μόνο βαρειά ρεμπέτικα και του εμπιστεύτηκα το «Άξιον Εστί» 

και την «Ρωμιοσύνη» μου. Και μάλιστα ύστερα από την πρεμιέρα της τελευταίας στο 

«Κεντρικό» ήρθε στα παρασκήνια ο Μάνος Χατζιδάκις και σφίγγοντας το χέρι του 

Γρηγόρη Μπιθικώτση του είπε: «Είσαι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του αιώνα». Ο 

Ρέμος  μου άρεσε γενικά, δηλαδή όχι μόνο η φωνή του αλλά και ο χαρακτήρας, το ήθος 

και η γνησιότητά του. Κάναμε πράγματι πρόβες πάνω από έναν χρόνο. Τις έχει όλες 

καταγεγραμμένες στο κομπιούτερ του. Στη συνέχεια η ορχήστρα ηχογράφησε τα 

Εξώφυλλο  cd 
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τραγούδια και έμενε μόνο να βάλει εκείνος τη φωνή. Και ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Ο 

Αντώνης και η SONY εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας. Και μονάχα κάποιος γνωστός μου 

που δούλευε εκεί (στη SONY) μου είπε ότι η εντολή να μη γίνει το CD ήρθε από την ... 

Μητέρα Εταιρία (SONY) που βρίσκεται, πού αλλού, στην Αμερική... Όλα δένουν… 

 Δεν ξέρω αν έχασε το 

ελληνικό τραγούδι από αυτή 

την περιπέτεια, είμαι βέβαιος 

όμως πως έχασε τόσο ο 

Αντώνης Ρέμος, όσο και η 

εταιρεία του. Η ενορχήστρωση 

των τραγουδιών και η 

διεύθυνση της Κ.Ο.Ε.Μ έγιναν 

από τον Σταύρο Ξαρχάκο, η 

παραγωγή από τον Γιώργο Μακράκη, η ηχογράφηση στο studio Odeon από την Ηλία 

Λάκκα και τραγούδησαν η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς.  

Τραγούδια του δίσκου: 

1)To κελί – Μανώλης Μητσιάς 

2)Μου αρκεί – Μαρία Φαραντούρη 

3)Δεν πειράζει – Μαρία Φαραντούρη 

4)Στο ζεϊμπέκικο Γρηγόρη – Μανώλης Μητσιάς 

5)Στης ζωής σου τα σοκάκια – Μανώλης Μητσιάς 

6)Και θέλω να ’ναι νύχτα – Μαρία Φαραντούρη 

7)Κι αν θα γυρίσεις –Μαρία Φαραντούρη 

8)Βάρδια – Μανώλης Μητσιάς 

9)Να με φιλάς – Μανώλης Μητσιάς 

10)Κάνε κουράγιο μη μου πεις – Μαρία Φαραντούρη 

11)Το γεράκι – Μανώλης Μητσιά 

12)Άδικη μέρα – Μαρία Φαραντούρη 

Μ. Θεοδωράκης – Α. Ρέμος 
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Κάποια τραγούδια αυτού του κύκλου είναι καινούργια, κάποια παλαιότερα. 

Ορισμένα είχαν ξανακουστεί, με στίχους του Μιχάλη Γκανά, στο «Ασίκικο 

Πουλάκη» με τον Βασίλη Λέκκα. Το «Στο ζεϊμπέκικο Γρηγόρη» έχει την ίδια 

μελωδία με το «Σαν ορφανό», το «Γεράκι» είναι το «Σημαδεμένος απ’την αγάπη», 

ενώ στη «Βάρδια» ακούγεται η μελωδία από το «Ναυαγός». Επίσης, το «Κι αν θα 

γυρίσεις» είναι το «Κι αν θα μου φύγεις» από το δίσκο με τον Σταμάτη Κόκοτα, με 

μικρές διαφορές στους στίχους του refrain. Το 2008 η Γλυκερία ξανατραγούδησε τη 

«Βάρδια» και «Το γεράκι» στο δίσκο της με τα τραγούδια του Μίκη. 

           Κι όμως… Ένας δίσκος για τον οποίο συνεργάστηκαν τόσα κορυφαία ονόματα 

του ελληνικού τραγουδιού, πέρασε στα «ψιλά»… Άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα 

έθιμα… Ίσως γιατί, όπως εξηγεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο σημείωμά του στο 

δίσκο:  

........Το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται σε κρίση, εδώ και πολλά χρόνια. Οι υπεύθυνοι 

ένας σωρός. Αυτό το άθλιο ηχητικό περιβάλλον δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Θα 

χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και πολύχρονη, από την πλευρά των δημιουργών και των 

ερμηνευτών. Πιστεύω ότι η «Ερημιά» είναι ένας δίσκος που έχει μερίδιο σ’αυτή την 

προσπάθεια. Συνεισφέρει με το κύρος του Μίκη, πάνω απ’όλα, και με την ξεχωριστή 

συμβολή όλων των συντελεστών....… 
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6.3:Επίλογος 

        Κάπως έτσι τελειώνουμε την συνοπτική μας αναφορά σε γνωστές δισκογραφικές 

δουλειές και συνεργασίες του Λ. Παπαδόπουλου.  Προσεγγίσαμε τη γλώσσα του 

τραγουδιού....από τη ματιά αυτού του ανθρώπου καλλιτέχνη –στιχουργού και για 

πολλούς ποιητή. Υπήρξε δύσκολο για εμάς να διαλέξουμε τραγούδια και δίσκους 

,συνεργασίες με συνθέτες και τραγουδιστές μιας και το έργο του εν λόγω στιχουργού 

είναι μεγάλο (1200 περίπου τραγούδια) και ποικίλο .Η επίλογη έγινε κάποιες φορές 

με κριτήρια προσωπικά αλλά κυρίως εστιάσαμε την προσοχή μας σε συνθέτες  και 

συνεργασίες που μας άγγιξαν περισσότερο τόσο μουσικά αλλά και στιχουργικά.  

Αναμφίβολα υπάρχουν τραγούδια και δίσκοι, εξίσου αξιόλογοι που όμως δεν 

αναφέραμε σε αυτήν την εργασία.....ο λόγος ;;; ήταν καθαρά θέμα χρόνου και 

χώρου........Γι΄αυτό το λόγο εστιάσαμε την προσοχή μας περισσότερο στην αρχή της 

στιχουργικής του καριέρας και στις δύο πρώτες δεκαετίες.  Ο. Λ Παπαδόπουλος 

φανερώθηκε στα μάτια μας σαν μια προσωπικότητα μεγάλου μεγέθους , με πολύ 

συναίσθημα όπως αρμόζει σ΄έναν στιχουργό, επί το πλέιστον ερωτικός αλλά και 

αφηγητής της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης κάθε εποχής που βιώνει..... 

Μέσα από τους στίχους του είδαμε την απλή , καθαρή γραφή (ίσως 

αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής του ιδιότητας 
(1)

) που ωστόσο σε κατακλύζει με 

εικόνες και έντονα συναισθήματα........λόγια που σου μένουν και  αγγίζουν την ψυχή. 

 Ετσι λοιπόν τελειώνουμε όπως ξεκινήσαμε, αναγνωρίζοντας δηλαδή τη 

δυνατή σχέση της μουσικής με το τραγούδι και το λόγο.....αναγνωρίζοντας την 

προαιώνια αυτή σχέση.......   

 

 

 

...............................................................................................................................................................................................................

1.Ερώτηση δημοσιογράφου: 

Μισό αιώνα στο τραγούδι και στη δημοσιογραφία. Στιχουργός και δημοσιογράφος.Βοηθά η μία ιδιότητα την άλλη;  

«Ναι, απολύτως. Το ένα βοηθούσε το άλλο. Το τραγούδι απαιτεί απόλυτη συμπύκνωση, θέλει έναν συμπυκνωμένο λόγο, να μην 

απλώνεσαι. Το να γράψεις λίγο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είχα σπουδαίους δασκάλους, συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους στη 

δουλειά και πορεύτηκα. Ο Νίτσος, ο Καραπαναγιώτης... Στη δουλειά μας ισχύει η φράση “με συγχωρείτε που έγραψα πολλά, 

αλλά βιαζόμουν”». 
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Κεφάλαιο 7
ο
 :Συγγραφικό – Θεατρικό – Δημοσιογραφικό έργο  

7.1: H καρδιά του χωρά όλο τον κόσμο και η πένα του δεν μπορεί να σταματήσει να 

γράφει. Στίχους, μυθιστορήματα, βιογραφίες. Έχει γράψει τα βιβλία: «Επαρχίες της 

Αθήνας», «Η Τουρκία χωρίς φερετζέ»,« Οι παλιοί συμμαθητές», «Ζω από 

περιέργεια», «Όλα είναι ένα ψέμα» αφιερωμένο στην Eυτυχία Παπαγιαννοπούλου (ο 

τίτλος παρμένος από το τραγούδι της «Δυο πόρτες έχει η ζωή»), «Μάνος Λοΐζος», 

«Εν αρχή ην ο Καζαντζίδης», «Είναι γλεντζές, πίνει γάλα», «Δώδεκα πόντους και 

μισό», «Να συλληφθεί το ντουμάνι», «Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια» καθώς και την 

μεταγραφή «Άσμα ασμάτων». 

 Είναι παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα Ράια Μουζενίδου και έχει γράψει μαζί 

της τα θεατρικά έργα «Εν βρασμώ ψυχής» και «Ο γολγοθάς μιας ορφανής 

ανύπαντρης μητέρας» (σάτιρα). Tέλος, δούλεψε πολύ και στην τηλεόραση, με δικές 

του εκπομπές: Ωρα για τραγούδι, Eν αρχή ην ο λόγος, H άλλη μεριά του φεγγαριού, 
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7.3: Επιπλέον: 

Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 

(ΕΣΗΕΑ), της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και διατέλεσε πρόεδρος 

της Εταιρείας Μουσικοσυνθετών Ελλάδος. Ανέλαβε δημοσιογραφικές αποστολές 

στην Αμερική, Ρωσία, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Έχει τιμηθεί με βραβείο 

δημοσιογραφικού διαγωνισμού ΕΣΑΤ (1965), το βραβείο Μπότση (1995),το βραβείο 

Παυσανία (2009). Η ΕΣΗΕΑ τον τίμησε επίσης για την προσφορά του, απονέμοντάς 

του το ανώτατο βραβείο της "ΞΕΝΟΦΩΝ" (2009). Έχει βραβευθεί από τον δήμο 

Αθηναίων δύο φορές και είναι επίτιμος δημότης του δήμου Πατρέων και Μήθυμνας. 

Έχει μεταφράσει ποίηση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, του Πάμπλο Νερούδα και 

του Ναζίμ Χικμέτ.  

Είναι παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα Ράια Μουζενίδου και έχει δύο 

παιδιά, το Νότη (δημοσιογράφο) και την Υακίνθη (ηθοποιό) και δύο εγγόνια, την 

Μαρία-Νεφέλη και το Λευτέρη. Είναι γνωστός οπαδός της Αθλητικής Ένωσης 

Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ). Το 1965 έγραψε το 1ο του τραγούδι για παιδιά, το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%95%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1965
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%9D%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%BC_%CE%A7%CE%B9%CE%BA%CE%BC%CE%AD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1965
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Βατζιγτζέλο βατζιγτζό, το οποίο είναι γεμάτο ψέματα. Το έδωσε για μελοποίηση στον 

συνθέτη Δήμο Μούτση ο οποίος το μελοποίησε αμέσως.  

Eνώ τέλος πρέπει να αναφερθεί και ποιος είναι ο ρόλος του προέδρου των 

«Λευτεριστών»........και όπως ο ίδιος περιγράφει.......................................... 

 

«Λευτεριστές» είμαστε μια παρέα «αλητεία» που μαζευόμαστε και πίνουμε 

ούζα, και επειδή εγώ ήμουνα ο πιο μεγάλος και έκανα και περισσότερη πλάκα, με 

βγάλανε Πρόεδρο! Αυτοί είναι οι «Λευτεριστές»! Είμαστε μια όμορφη παρέα! 

«Ασφαλώς. Η ιστορία με τους “Λευτεριστές”, όπου ήμουν τιμητικά πρόεδρος, ξεκίνησε 

από μια παρέα στην οποία ήταν επικεφαλής ο μέγας ποιητής Νίκος Καρούζος. 

Μαζευόμαστε κάθε Σάββατο και κάναμε χαβαλέ, τα πίναμε και λέγαμε καλαμπούρια. 

Αυτό συνεχιζόταν για χρόνια, ώσπου το 1992 έπαθα ένα έμφραγμα και το πρώτο 

πράγμα που είπαν οι γιατροί ήταν να κόψω το ούζο. Είπα να μην χαλάσουμε την παρέα. 

Έτσι όταν βρισκόμασταν, οι άλλοι έπιναν και μεράκλωναν αλλά εγώ την έβγαζα με 

εμφιαλωμένο νερό. Ε, δεν πήγαινε άλλο και έτσι το σταμάτησα. Μου έμεινε όμως ο 

τίτλος..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B3%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF_%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B3%CF%84%CE%B6%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82
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Κεφάλαιο 8
ο
 : 

Απόψεις σημαντικών προσώπων για το έργο του Λ.Παπαδόπουλου:  

 

Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, ένας ογκόλιθος της στιχουργικής είχε πει: «Ο 

Λευτέρης Παπαδόπουλος με τρόμαξε! Ποιητής! Όταν άκουσα τα τραγούδια του, είπα 

δεν θα ξαναγράψω.» 

Ο Μάνος Ελευθερίου, εξίσου σημαντικός συγγραφέας και στιχουργός, λέει: 

«Νομίζω ότι η στιχουργική περιπέτεια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έφτασε ακριβώς 

την ώρα που έπρεπε, σε μια αλλαγή της ατμόσφαιρας του ελληνικού τραγουδιού, σε μια 

στιγμή που το λαδάκι στα καντήλια των παλιών μαστόρων είχε μάλλον στερέψει.» 

Ο Ηλίας Κατσούλης, επίσης σπουδαίος στιχουργός, με πολύ όμορφα δείγματα 

στίχων, είχε μιλήσει για εκείνον, αποδίδοντάς του τον τίτλο του εξαιρετικού 

εικονοποιού με άρτια τεχνική, ειλικρινή ευαισθησία, αδρότητα και λυρισμό και τον 

θεωρεί καταγραφέα μιας εποχής πλούσιας σε ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, 

πολιτιστικά γεγονότα. Χαρακτηριστικά, λέει: «Πάντως, εγώ «τη δεύτερη φορά», αν 

λέω «που θα ‘ρθω για να ζήσω», κι αν, ξαναλέω, ακούσω πάλι έστω κι ένα τραγούδι 

του, θα ξαναγαπήσω: τον έρωτα, τη ζωή, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τα τραγούδια 

του.» 

Ο Μάνος Λοίζος έχει αναφέρει τα εξής: « Μεγάλος παραμυθάς και ο πιο μεγάλος 

μάστορας. Κράμα από μπαρούτι και μέλι. Χαραγμένος, ο ίδιος, χάραξε με το στίχο του 

τη ζωή μας, τα τελευταία χρόνια. Εμένα, μ΄έμαθε να γράφω λαικό τραγούδι, με 
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πάντρεψε, μου βάφτισε το παιδί. Τον αγαπώ. Τον Λευτέρη, τον εκμεταλλεύθηκαν. Τον 

λήστεψαν. Τί να κάνουμε; Οι ατάλαντοι πολλοί, ο Λευτέρης ένας» 

Απόστολος Καλδάρας: «Στην πατρίδα μας και ειδικά στον τομέα της λαΙκής πο’ιησης, 

ένας από τους μεγάλους, είναι, αναμφίσβήτητα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Γι’ αυτό, 

εγώ προσωπικά, προτιμώ να μην κάνω καμιά αναφορά,σε ότι αφορά τη δημιουργία του, 

διότι ότι και να πω, φοβάμαι ότι θα εμπέσει στην κατηγορία εκείνων των «κειμένων» , 

που σκοπό έχουν τη διαφήμιση. Και το έργο του Λ. Παπαδόπουλου μιλάει μόνο του. 

Περιορίζομαι μόνο να πω,ότι είμαι από τους τυχερούς, που συνεργάστηκαν μαζί του.»     

Σταύρος Κουγιουμτζής: « Τα τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας 60-80 ανήκουν σε 

δύο κατηγορίες. Σ΄αυτά που τραγουδιούνται από το λαό και που αντέχουν στον χρόνο 

και σε εκείνα που δεν τραγουδιούνται και είναι προορισμένα για τη φιλολογία του τύπου 

και του ραδιοφώνου. Εμένα μ΄ενδιαφέρουν τα πρώτα και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος 

σ΄αυτά ανήκει. Τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν και άντεξαν στον χρόνο. Είναι 

καταξιωμένος.» 

 

Γιάννης Σπανός: Συνήθως , οι ποιητές λένε ότι γράφουν ΚΑΙ  τραγούδια. Ο Λευτέρης 

γράφει τραγούδια , που είναι ποιήματα και μάλιστα λαικά. Είναι ρωμαλέος και ευθύς. 

Δεν πρόδωσε ποτέ αυτό το ταλαιπωρημένο είδος, που λέγεται ελληνικό τραγούδι. Αν 

είχαμε να διαλέξουμε τα δέκα  καλύτερα ελληνικά τραγούδια των τελευταίων χρόνων, 

θα είχε σίγουρα τη μερίδα του λέοντος. Τον ευχαριστώ για τη δουλειά που κάναμε 

μαζί.» 

 

Συμπέρασμα:  Διαβάζοντας τις παραπάνω απόψεις ( και υπήρχαν πολλές ακόμα που 

δεν συμπεριλάβαμε στην εργασία μας) ,αναγνωρίζουμε ξεκάθαρα το εύρος της 

εκτίμησης στο πρόσωπο και το έργο του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου. Από 

ανθρώπους προήγουμενης γενιάς αλλά και νεότερης από αυτόν πηγάζουν 

συναισθήματα και σκέψεις με θετικό πρόσιμο. Είναι αναγνωρίσιμος και αποδεκτός 

μέσα από τη δουλεία του, μέσα από τους στίχους του , μέσα από τις λέξεις. Τον 

αγαπούν γιατί είναι αληθινός...  

 

 



82 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 

Σχολ. έτος 2014-2015 

 

Κεφάλαιο 9
ο
: Σύντομη ανασκόπηση στην Ιστορία του Ελληνικού Λαϊκού 

Τραγουδιού 

9.1: Εισαγωγικά σχόλια: Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέτα ,η 

εκβιομηχάνιση των μέσων παραγωγής. ο προχωρημένος καταμερισμός εργασίας. οι 

αλλαγές στις κοινωνικο/οικονομικές συνθήκες. η δημιουργία αστικών κέντρων, η 

εσωτερική μετανάστευση (αστυφιλία),η ανάδυση και ο διαχωρισμός των αστικών 

τάξεων, η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων και η δημιουργία επαγγελματικών σιναφιών 

(συντεχνιών), η εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου ζωής και η στροφή προς τον 

δυτικό κόσμο οδήγησαν στη δημιουργία νέων –και συχνά εντελώς διαφορετικών– 

μουσικών ειδών, που εντάσσονται στην αστικο/λαϊκή μουσική παράδοση.  

  Στα αστικά κέντρα με έντονη ελληνική παρουσία διαμορφώθηκε στις αρχές 

του 20ού αιώνα, ανάμεσα σε άλλα μουσικά είδη, και ένα είδος τραγουδιού που 

ονομάστηκε «ρεμπέτικο» και  αποτελεί υποσύνολο της υπερταυτότητας της 

αστικο/λαϊκής μουσικής.  Η ονομασία του όρου είναι αβέβαιης ετυμολογικής 

προέλευσης.  Ωστόσο η λέξη είναι στενά συνδεδεμένη, με τη λέξη μάγκας.  Ως 

μετεξέλιξη του ρεμπέτικου και δημοτικού τραγουδιού θεωρείται το λαϊκό τραγούδι 

(1)
 των δεκαετιών του 1950-1960, το οποίο συνεχίζει να ακούγεται και εξελίσσεται 

μέχρι και σήμερα. Στην δεκαετία του 1960 κάνει την εμφάνισή του και το έντεχνο 

τραγούδι, αρχικά με την έννοια της μελοποιημένης ποίησης και των "κύκλων 

τραγουδιών" με κύριους εκπροσώπους τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη 

Θεοδωράκη. 

9.1 : Το Ρεμπέτικο      

Ως περίοδοι του ρεμπέτικου αναγνωρίζονται από τους μελετητές οι εξής: 

Πρώιμη περίοδος (π.1890-1922). Επικρατούν θεματολογικά οι αναφορές στην 

παρανομία, τα ναρκωτικά, τη φυλακή και το σινάφι των περιθωριακών. Ο δημιουργός 

είναι συνήθως ανώνυμος και η διάδοση προφορική και περιορισμένη. Χώρος 

παραγωγής είναι συχνά ο «τεκές» και η φυλακή. Μετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή και το βίαιο ξεριζομό όλος αυτός ο μουσικός πλούτος μεταφέρθηκε και 

διαδόθηκε από τους πρόσφυγες στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. 

................................................................................................................................................................................. 

1.  διατηρεί μια «παραδοσιακότητα» και μια διαχρονική ελληνικότητα: συγκεντρώνει στον πυρήνα του το άρρηκτο 

τριφυές (λόγος/μουσική/ χορός) της αρχαίας Ελλάδας και του δημοτικού τραγουδιού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ρεμπέτικο
http://el.wikipedia.org/wiki/Μίκης_Θεοδωράκης
http://el.wikipedia.org/wiki/Μίκης_Θεοδωράκης
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2 .Κλασική περίοδος (1922-1940). Η ρεμπέτικη αργκό και τα ανατολίτικα  στοιχεία 

που προέρχονταν από τη Σμύρνη αρχίζουν να υποχωρούν. Σ' αυτό συνέτεινε και με 

σχετικές απαγορεύσεις η λογοκρισία 

της Μεταξικής Δικτατορίας. Τα 

τραγούδια έχουν ως θέμα τους τον 

έρωτα, τη θλίψη και τη ρεμπέτικη ζωή. 

Η λαϊκή ορχήστρα εμπλουτίζεται και 

χώρος παραγωγής είναι πλέον η 

ταβέρνα. 

 

 

 

                Η Ταβέρνα, σε μια ιστορική πορεία, έθρεψε και ανέπτυξε το ρεμπέτικο τραγούδι 

 

3.Εργατική περίοδος (1940-1953). Τραγούδια διαμαρτυρίας, της εργατικής ζωής, 

του ξενιτεμού, της μάνας. Το στιχουργικό ύφος αποκτά περισσότερο ποιητικό 

χαρακτήρα και όσον αφορά στην ενορχήστρωση, χρησιμοποιούνται πρόσθετα 

πολυφωνικά όργανα, όπως το ακορντεόν και το πιάνο (Τσιτσάνης). Τα τραγούδια 

διαδίδονται με δίσκους και στα «κέντρα διασκεδάσεως». 

 

Σκίτσο ενός ρεμπέτη να χορεύει.. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ενορχήστρωση
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Σημαντικές σχολές του Ρεμπέτικου ήταν:   

Η Σμυρναίικη Σχολή (Παναγιώτης Τούντας - Βαγγέλης Παπάζογλου), που 

αποτελεί γέφυρα της 1ης και της 2ης περιόδου. Αναπτύσσεται στην κοσμοπολίτικη 

ατμόσφαιρα της Σμύρνης, με τα καφέ «Αμάν». 

 
Το συγκρότημα του Βαγγέλη Παπάζογλου, έτσι όπως εμφανιζόταν στην «μπίρα» του Γιώργη Τζελαλίδη στη γέφυρα της 

Κοκκινιάς, 1933  

Πειραιώτικη Σχολή του κλασικού ρεμπέτικου. Με την εμφάνιση της 

«Ξακουστής Τετράδας του Πειραιώς»  

(Μάρκος Βαμβακάρης - Γιώργος Μπάτης 

- Ανέστης Δελιάς -  Στράτος Παγιουμτζής) 

οριστικοποιείται το είδος (πειραιώτικο 

ρεμπέτικο) και διευρύνεται η θεματολογία 

(1). 
Καθιερώνονται τα συγκερασμένα με 

δυτική πλέον αρμονία μπουζούκια (έναντι 

των τροπικών ταμπουράδων με κινητούς 

μπερντέδες), με συχνούς εμπλουτισμούς στους 

συνδυασμούς των οργάνων: ακορντεόν και 

πιάνο εντάσσονται στις λαϊκές ορχήστρες. 

Ζεϊμπέκικο και χασάπικο είναι οι 

χαρακτηριστικοί ρυθμοί.  

 

 

.............................................................................................................................. 

1. Από τα ναρκωτικά και τη φυλακή γίνεται λόγος πια για τον έρωτα. την άτιμη γυναίκα. τις κοινωνικές αδικίες 

                

Παγιουμτζής και Βαμβακάρης σε μεγάλη ηλικία 

http://el.wikipedia.org/wiki/Παναγιώτης_Τούντας
http://el.wikipedia.org/wiki/Βαγγέλης_Παπάζογλου
http://el.wikipedia.org/wiki/Σμύρνη
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9.2: Το λαϊκό τραγούδι     

Μετά το β΄παγκόσμιο πόλεμο, το ρεμπέτικο 

έχει οριστικά διαμορφωθεί και το μπουζούκι 

έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των 

κατώτερων οικονομικά και κοινωνικά 

αστικών τάξεων .Ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι 

από τους πρωτεργάτες του ελληνικού λαϊκού 

τραγουδιού, αποτελώντας ταυτόχρονα και 

γέφυρα ανάμεσα στο ρεμπέτικο και στο 

λαϊκό (δεκαετία του 1950 και εξής). Η μετάβαση στο λεγόμενο «λαϊκό» γίνεται 

φανερή στην μουσική με την επιβολή ευρωπαϊκού κουρδίσματος στο μπουζούκι και 

την προσθήκη της 4ης χορδής από τον Χιώτη, 

γεγονός που σηματοδοτεί ότι ο δημιουργός μπορεί 

να γράφει τραγούδια με «αρμονίες». Η εμφάνιση 

της δισκογραφίας απο τα μέσα του 1930, η 

δημιουργία του ραδιόφωνικού σταθμού Αθηνών το 

1938 και οι ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες 

επηρεάζουν αποφασιστικά την δημιουργία και την 

διάδοση του λαϊκού τραγουδιού. Στη θεματολογία 

επικρατεί το ερωτικό στοιχείο, αλλά δε λείπουν και θέματα που αφορούσαν στα 

προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως ο εμφύλιος, η μετανάστευση, η ξενιτειά, 

η φτώχεια, οι κοινωνικές αδικίες. Στο πλαίσιο ενός γενικότερου εξωτισμού, 

εισάγονται επίσης αραβοπερσικές διασκευές τραγουδιών και εξωτική θεματολογία, 

αλλά και σύνθετοι ρυθμοί. Μέχρι τώρα  οι μεσοαστοί και μεγαλοαστοί της Αθήνας 

ζούσαν και διασκέδαζαν με τα ελαφρά τραγούδια ευρωπαικών και αμερικάνικων 

επιρροών, έχοντας για το μπουζούκι πραγματική προκατάληψη. Με το πέρασμα του 

χρόνου όμως το λαϊκό τραγούδι γίνεται σταδιακά αποδεκτό και από τις ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις και ανάλογα με τις προτιμήσεις του κοινού διαμορφώνονται 

επιμέρους ύφη, όπως το «βαρύ λαϊκό». 

 

 

 

Β. Τσιτσάνης με τετράχορδο μπουζούκι 

Μ. Χιώτης  

http://el.wikipedia.org/wiki/Λαϊκό_τραγούδι
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρμονία_(μουσική)
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Στη λαμπρή πορεία του λαϊκού τραγουδιού 

εώς την αποθέωσή του συνέβαλλε ένας 

γαλαξίας αστέρων. Αν θέλουμε όμως να 

συνοψίσουμε σε 2-3 ονόματα , αυτά θα 

ήταν: Βασίλης Τσιτσάνης, Μαρκος 

Βαμβακάρης και Στέλιος Καζαντζίδης ενώ 

από στιχουργούς η Ευτυχία 

Παπαγιαννοπούλου. Γνωστά τραγούδια  

της είναι : Είμαι αϊτός χωρίς φτερά σε 

μουσική Χατζιδάκη -Όνειρο απατηλό σε μουσική Καλδάρα - Είμαστε 

αλάνια.....Άλλοι σπουδαίοι επίσης στιχουργοί είναι οι : Κώστας Βίρβος, Χρήστος 

Κολοκοτρώνης - Κώστας Μάνεσης – Μ. Ελευθερίου κ.α 
(1) 

Σας παραθέτουμε τους στίχους από ένα τραγούδι της Παπαγιαννοπούλου που 

άρεσε στον Λ. Παπαδόπουλο και το κατατάσσει στα κορυφαία Λαϊκά τραγούδια της 

εποχής του. 

       Το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περναώ 

       Και όσοι με πίκραναν πολλοί, όλους τους συγχωρνάω 

      Ολα είναι ένα ψέμα μια άνασα μια πνοή, 

      σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει ένα πρωί ........ 

 

 

                  Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου λίγο πριν πεθάνει, με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Οι δυο μεγάλοι του λαϊκού στίχου! 

............................................................................................................................. 

.1.  Για περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο «οι στιχουργοί πριν τον Λ. Παπαδόπουλο» 

Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, ή αλλιώς γνωστή και ως 
«γριά» επηρέασε βαθύτατα τον Λ. Παπαδόπουλο στο 
στιχουργικό του έργο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Στέλιος_Καζαντζίδης
http://el.wikipedia.org/wiki/Ευτυχία_Παπαγιαννοπούλου
http://el.wikipedia.org/wiki/Ευτυχία_Παπαγιαννοπούλου
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Κώστας_Μάνεσης&action=edit&redlink=1
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          Ο Μάρκος Βαμβακάρης υπήρξε ο άνθρωπος που εισήγαγε το μπουζούκι στη 

λαική ορχήστρα και μετέφερε τη θεματική του σμυρναίικου στο ρεμπέτικο και 

αποπειράθηκε να δώσει τα πρώτα δείγματα μουσικής τυπολογίας που θα 

αναπτυχθούν αργότερα. Για όλους αυτούς τους λόγους δικαίως οι μουσικολόγοι τον 

αποκαλόυν Πατριάρχη του Λαϊκού τραγουδιού.Αυτός όμως που  το εξύψωσε είναι ο 

Βασίλης Τσιτσάνης. Με την αποφασιστική του προσήλωση σε συγκεκριμένες 

μουσικές και στιχουργικές φόρμες, την αποβολή της μάγκικής κουλτούρας κατάφερε 

να παρασύρει όλους τους δυναμικούς δημιουργούς της εποχής του σε ένα σαφώς 

πληρέστερο, εκφραστικότερο και καλλιτεχνικά άρτιο μουσικό ύφος, ικανό να 

εκφράσει το μέσο Ελληνα. Είναι λοιπόν ο αναμορφωτής του λαικού  

τραγουδιού...................... 

 

9.3: Το « Έντεχνο – Λαϊκό » τραγούδι    

      Εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 - αρχές δεκαετίας του 1960 με 

πρωτεργάτες τους: Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. Κοινό χαρακτηριστικό 

των πρωτεργατών του «έντεχνου-λαϊκού» τραγουδιού ήταν εκπαίδευσή τους 

στην κλασσική μουσική και η αναζήτηση της ελληνικότητας. 

     Ο Μίκης Θεοδωράκης ορίζει το Έντεχνο λαϊκό τραγούδι ως: «ένα σύγχρονο 

σύνθετο μουσικό έργο τέχνης που θα μπορεί να αφομοιωθεί δημιουργικά από τις 

μάζες». Αφετηρία της προσπάθειας αυτής είναι ο «Επιτάφιος» (1958, σε ποίηση 

Ρίτσου), για τον οποίο ο Θεοδωράκης αναφέρει: «δεν είναι τίποτε άλλο παρά το 

πάντρεμα ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική μουσική και στη σύγχρονη ελληνική 

ποίηση». 

    Ως αποτέλεσμα δημιουργείται λοιπόν μια παράδοση μελοποιημένης ποίησης που 

ονομάζεται «Έντεχνο τραγούδι» .Διαφέρει από το λαϊκό κυρίως στο στίχο, αλλά και 

στη μουσική (ενορχήστρωση, ύφος). Είσήγαγαν έτσι μια νέα κοινωνική 

προβληματική στο ελληνικό τραγούδι , το οποιο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ως 

κυρίαρχα θέματα όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν. Ο χαρακτήρας του είναι 

περισσότερο δυτικός όσον αφορά στα συνθετικά μέσα, δεν έχει όμως καμία σχέση με 

τη φόρμα του δυτικοευρωπαϊκού ρομαντικού και μεταρομαντικού έντεχνου 
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τραγουδιού. Το ελληνικό Έντεχνο τραγούδι αποκτά γρήγορα μεγάλη απήχηση στις 

πλατιές μάζες, φαινόμενο πραγματικά σπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα . 

Παρόυσιαζόντας τα χαρακτηριστικα του νέου αυτού «μικτού» μουσικού είδους. τα 

οποία μπορούν να εμφανιστούν είτε μεμονωμένα είτε σε ποικίλους συνδυασμούς 

μεταξύ τους.  

 • Είναι το τραγούδι με λόγια καταβολή δεδομένου ότι η μουσική παιδεία του 

συνθέτη είναι καρπός εκπαίδευσης και όχι βιωματικής εμπειρίας 

• Είναι το τραγούδι που «πατάει» σε ρυθμούς από τη δημοτική ,τη λαϊκή και τη 

βυζαντινή μουσική. Για παράδειγμα. ο τσάμικος ρυθμός πάνω στον οποίο στηρίζεται 

ο βυζαντινός ψαλμός στο γ΄ μέρος του Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη. 

• Είναι το τραγούδι που παρότι δομείται σε μελωδίες (ολόκληρες ή τμηματικά) από 

τη λαϊκή-ρεμπέτικη μουσική -όπως τα έργα του Χατζιδάκι ή και από τη δημοτική 

παράδοση, ξεπερνάει την τοπική παραδοσιακή του ταυτότητα. 

 • Είναι το τραγούδι όπου λαϊκά και παραδοσιακά όργανα συνδιαλέγονται με όργανα 

δυτικής ορχήστρας ή ακόμα και με ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα 

• Είναι το τραγούδι στο οποίο όργανα δυτικής ορχήστρας μιμούνται παραδοσιακά 

όργανα.  

 Μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά της παράδοσης αυτής του «Έντεχνου Λαϊκού» 

τραγουδιού είναι:    

 Οι κύκλοι τραγουδιών: δίσκοι με ενότητες τραγουδιών που ακολουθούν μια 

ενιαία κεντρική ιδέα. Πρόκειται για μελοποιημένη ποίηση σύγχρονων – 

κυρίως Ελλήνων – ποιητών ή στιχουργών. 

 Καθιέρωση του λαϊκού τραγουδιστή και του λαϊκού μουσικού οργάνου 

(μπουζούκι) ως αυθεντικών εκφραστών του γνήσιου ποιητικού πάθους. 

 Νέα μορφή επικοινωνίας με το κοινό με την καθιέρωση της λαϊκής 

συναυλίας σε ανοικτούς ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με μαζική 

συμμετοχή. 

 Η σύνδεσή του με το πολιτικό τραγουδι όπου έχει στοιχεία πολιτικής 

αμφισβήτησης και κοινωνικής κριτικής.   
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Σημαντικοί συνθέτες που υιοθέτησαν το τραγουδιστικό κλίμα του Έντεχνου ήταν οι: 

Μάνος Λοΐζος, Δήμος Μούτσης, Χρήστος Λεοντής, Δημήτρης Λάγιος και από 

πλευράς στιχουργών οι: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου,     

 

Χαρακτηριστικότεροι ερμηνευτές της πρώτης γενιάς του Έντεχνου ελληνικού 

τραγουδιού (1950-1980) είναι οι Μαρία Φαραντούρη Γιώργος Μούτσιος, Μαρία 

Δημητριάδη, Μαρίζα Κώχ, Νάνα Μούσχουρη κ.ά., ενώ από το 1980 μέχρι σήμερα 

έχουν ξεχωρίσει οι Νένα Βενετσάνου, Tάσος Λειβαδίτης, Δημήτρης ,Μπάσης 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Μούτσης
http://el.wikipedia.org/wiki/Χρήστος_Λεοντής
http://el.wikipedia.org/wiki/Λευτέρης_Παπαδόπουλος
http://el.wikipedia.org/wiki/Μάνος_Ελευθερίου
http://el.wikipedia.org/wiki/Μαρία_Δημητριάδη
http://el.wikipedia.org/wiki/Μαρία_Δημητριάδη
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μαρίζα_Κώχ&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Νένα_Βενετσάνου
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Μανώλης Λιδάκης, Γιάννης Κότσιρας, και Νατάσα Μποφίλιου, μεταξύ άλλων. 

       Στην παράδοση του Έντεχνου τραγουδιού προστέθηκαν, οι "τραγουδοποιοί¨", 

που γράφουν τη μουσική, το στίχο και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους .  

Πρωτεργάτης θεωρείται ο Διονύσης Σαββόπουλος, ενώ ανάμεσα στους σημερινούς 

εκπροσώπους του είδους είναι ο Σωκράτης Μάλαμας, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, o 

Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Ορφέας Περίδης, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης 

Αγγελάκας κ.ά. 

      

Δ. Σαββόπουλος                                                               Σ. Μάλαμας 

   

Αλκίνοος Ιωαννίδης                     Μιλτιάδης Πασχαλίδης 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Μανώλης_Λιδάκης
http://el.wikipedia.org/wiki/Γιάννης_Κότσιρας
http://el.wikipedia.org/wiki/Νατάσα_Μποφίλιου
http://el.wikipedia.org/wiki/Διονύσης_Σαββόπουλος
http://el.wikipedia.org/wiki/Σωκράτης_Μάλαμας
http://el.wikipedia.org/wiki/Μιλτιάδης_Πασχαλίδης
http://el.wikipedia.org/wiki/Αλκίνοος_Ιωαννίδης
http://el.wikipedia.org/wiki/Ορφέας_Περίδης
http://el.wikipedia.org/wiki/Θανάσης_Παπακωνσταντίνου
http://el.wikipedia.org/wiki/Γιάννης_Αγγελάκας
http://el.wikipedia.org/wiki/Γιάννης_Αγγελάκας
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Κεφάλαιο 10
ο
 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 1930-1960 

Στην χώρα αυτή των ποιητών δεν έλειψαν ποτέ εκείνοι οι οποίοι έγραψαν και 

στίχους για τραγούδια. Οι επαγγελματίες όμως του είδους ξεκινάνε από τις αρχές του 

αιώνα με την αθηναική επιθεώρηση. Λίγο πριν συναντάμε μερικούς απ΄αυτούς και 

στο αθηναϊκό τραγούδι.  

Ο πρώτος βέβαια ποιητής-τραγουδοποιός είναι ο ανώνυμος λαός και από τα 

χείλη του ξεφύτρωσαν τα πρώτα τραγούδια και συγκεκριμένα τα πειραχτικά δίστιχα 

των ποπολάρων στο επτανησιάκο τραγούδι είναι τα πρώτα τέτοια δείγματα μιας 

αυτοσχέδιας στιχουργικής έκφρασης του λαού. 

Αργότερα τα έντεχνα τραγούδια στηρίχτηκαν στα ποιητικά έργα τα οποία σαν 

μορφή και σαν περιεχόμενο ήταν κατάλληλα για μελοποίηση. 

Οι πρώτοι στοιχουργοί , αυτοί που γράφουν στίχους ειδικά για να 

τραγουδηθούν, είναι εκείνοι που προσάρμοζαν ελληνικά «λόγια» πάνω στις μελωδίες 

από τις ιταλικές όπερες, όπως ο Καρασούτσας, ο Ηλίας Καλαμογδάρτης και ο 

Αχιλλέας Παράσχος κ.α. Η διαδικασία όμως ήταν ανορθόδοξη , γιατί δεν υπήρχε η 

ταυτόχρονη δημιουργία στίχων και μουσικής. Οι ανάγκες της επιθεώρησης τα 

επόμενα χρόνια έβαλαν τις βάσεις και οι Πολύβιος Δημητρακόπουλος, Γιώργος 

Τσοκόπουλος, Αιμ. Δραγάτσης, Αντ. Βώττης και ο Τίμος Μωραιτίνης είναι αυτοί 

που δουλεύουν επαγγελματικά το στίχο που προορίζεται να μελοποιηθεί και να 

τραγουθηθεί. 

Στο πρόσωπο του Αττίκ συναντάμε τον 

πρώτο ολοκληρωμένο νεοέλληνα στιχουργό , που 

εξαιτίας και της μουσικής του ιδιότητας ξέρει να 

χειρίζεται πιο σωστά και πιο αποτελεσματιοκά τον 

στίχο. Ακολουθεί ο Χαιρόπουλος, το ίδιο εύστοχος 

στην αντίληψη του στίχου που πρόκειται να γίνει τραγούδι. 

Στην τριακονταετία 30΄-60΄υπάρχει μια στρατιά στιχουργών , που το έχουν 

σαν κύριο επάγγελμα και γράφουν ασταμάτητα για το θέατρο, τη δισκογραφία και τον 

κινηματογράφο. Μερικοί από αυτούς είναι θεατρικοί συγγραφείς ,δημοσιογράφοι και 

γενικά καλλιεργούν όλα τα συναφή είδη του γραπτού λόγου. Ο Γ. Ασημακόπουλος 

είναι από τους πρώτους και ακολουθούν οι Βασίλης Σπυρόπουλος και ο Πάνος 

Κλέων Τριανταφύλλου, γνωστός ως 
Αττικ 
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Παπαδούκας. 

Ένας στιχουργός με πληρότητα και εκλεκτή δουλειά, που τη χαρακτηρίζει ο 

λυρισμός, η ποιητική διάθεση και η θαυμάσια τεχνική , είναι ο Δ. Ευαγγελίδης.  

Απίστευτος και ανυπολόγιστος είναι ο αριθμός των τραγουδιών του Κ. 

Κοφινιώτη (περίπου 2.000 τραγούδια). Δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί τυχαίο το 

γεγονός ‘οτι οι περισσότεροι και αξιολογότεροι ¨Ελληνες συνθέτες έγραψαν τις 

καλύτερες μελωδίες τους πάνω σε στίχους δικούς του. 

Συνεχίζουμε με τον Χρίστο Γιαννακόπουλο. Ο σεμνός και αθόρυβος 

συγγραφέας, με την τόση γόνιμη θεατρική παρουσία , γράφει και επιθεωρήσεις. Μαζί 

με τον Αλέκο Σακελλάριο θα αποτελέσουν τη γνωστή 

συγγραφική δυάδα. 

Πολυγραφότατη, δραστήρια και πολυεδρική δεσπόζει 

σε όλους τους τομείς της τέχνης η μορφή του Α. Σακελλάριου. 

Αυτός ο καλλιτέχνης, που καλλιέργησε όλα σχεδόν τα είδη του 

γραπτού λόγου,  έγραψε επίσης έναν τεράστιο αριθμό 

τραγουδιών. Θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, 

σκηνοθέτης, δημοσιογράφος , το ίδιο πετυχημένος σε όλα. Από το ποιητικότατο 

«Τραγούδι της Μαρίνας» μέχρι το χαριτωμένο «Νιαου-νιάου, βρε γατούλα», ο 

Σακελλάριος δείχνει μια τεράστια στιχουργική γκάμα και μια μεγάλη ποικιλία στα 

θεμάτα του. Είναι μαιτρ της ρίμας π.χ 

  Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα 

  Και γω ποτέ χατήρι δεν του χάλασα  

Όπου ομοικαταληκτούν ουσιαστικό με ρήμα. Έχει ευχέρια να παίζει με τις 

λέξεις δίνοντάς τους διπλή υπόσταση κια ρόλο   π.χ 

   Ένα βράδυ στην Καστέλλα  

   Σε μια όμορφη κοπέλα 

   Πουπαιρνε τ΄απεριτιφ (της) 

   Ρίχτηκε ένας τσίφτης 

   Απ΄την Κοκκινιά 

Όπου η λέξη μέσα στην παρένθεση είναι μπαλαντέρ στην προηγούμενη και 

στην επόμενη. 

Μεγάλη είναι  η παραγωγή και ο κατάλογος των επιτυχιών του Μίμη 

Α. Σακελλάριος 
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Τραϊφόρου. Στον ταλαντούχο στιχουργό και θεατρικό συγγραφέα οφείλονται τα 

περισσότερα τραγούδια της μεγάλης Σοφίας Βέμπο. Ο Τραϊφόρος είναι από τους 

λίγους της γενιάς του που δεν έγραψε μόνο ερωτικά τραγούδια. Τα θέματά του άλλοτε 

έχουν πατριωτικό χαρακτήρα, άλλοτε περιγράφουν τις ομορφιές και τη ζωή του 

χωριού και της Αθήνας, άλλοτε αγγίζουν την επικαιρότητα και άλλοτε τολμούν να 

θίξουν τις πλευρές εκείνες των ερωτικών σχέσεων που δεν έχουν να κάνουν μόνο με 

αγάπες.... 

Ονομαστικά αναφέρουμε τα ονόματα των Κ. Κιούση, Κ. Μάνεση, Γ. 

Ματαράγκας, Π. Οικονόμου ,Στ. Σπεράτζας και άλλων πολλών αλλά θα κλείσουμε 

αυτή την παρουσία των στιχουργών για την τριακονταετία 30΄-60΄ με το όνομα του 

Πυθαγόρα και με μία επιστολή του Αιμ. Σαββίδη στο περιοδικό « το μοντέρνο 

τραγούδι» όπου αναλύει όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι τότε στιχουργοί. 

Ξεκινώντας από τον τελευταίο, η πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή αναφέρει τα 

εξής: «Κύριε Διευθυντά, είναι αναμφισβήτητον ότι αι εκπομπαί των ελαφρών 

τραγουδιών ακούονται με απληστίαν από τους συνδρομητάς του Ραδιοφώνου. Συνεπώς,  

ημείς οι γράφοντες αυτά έχομεν, νομίζω, το δικαίωμα να διατυπώσωμεν εν δίκαιον 

παράπονον.....Εκπροσωπών την γνώνην και της ολότητας των κατ΄επάγγελμα 

συναδέλφων μου διαμαρτύρομαι δια την τέλειαν άγνοιαν του ονόματος των 

στιχουργών....ενώ ανελλιπώς αναφέρονται τα ονόματα των συνθετών. Μήπως ημείς οι 

γράφοντες τους στίχους είμεθα αμηλητέα ποσότης.......Εν τοιαύτη περιπτώσει, κύριε 

Διευθυντά να εκπέμπωνται τα τραγούδια άνευ στίχων και να ακούεται μόνον η 

μουσική.......ήτοι θα αναγκασθώμεν να απαγορεύσουμε δικαστικώς τας εκπομπάς των 

στίχων μας από τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν......Ελπίζω ότι θα προσέξητε την παρούσαν 

μου και ενεργήσητε δεόντως. Η πλήρης περιφρόνησις και άγνοια των ονομάτων των 

στιχουργών πιθανόν να αποβή επιζήμια...»    

 Δεν ξέρει κανείς τί απόγινε τότε με την επιστολή του  Σαββίδη και τι 

μέτρα πήρε η Ραδιοφωνία αλλά ακόμη και σήμερα συμβαίνει να αγνοούνται 

πολλές φορές τα ονόματα των στιχουργών από τις εκπομπές τραγουδιών. 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι πιο δύσκολο να γραφτεί ένα 

ποιήμα παρά ένα τραγούδι. Όμως οι δυσκολίες είναι σχεδόν ίδιες και για το καλό 

ποιήμα και για το καλό τραγούδι. Ωστόσο η αρχιτεκτονική της ποιήσης παρουσιάζει 

περισσότερη ελαστικότητα και ελευθερίες στη φόρμα της. Ο δρόμος που οδηγεί στο 

καλό τραγούδι είναι πιο δύσβατος και ας μην ξεχνάμε ότι ο καλός στιχουργός είναι 



94 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 

Σχολ. έτος 2014-2015 

 

και αυτός ένας μεγάλος ποιητής. 

 Τέτοια σπουδαία θέση στο μετέωρο των 

σημαντικών στιχουργών κατέχει και ο Πυθαγόρας. 

Μέσα στην πολύχρονη θητεία που ξεκίνησε στα μέσα 

της δεκαετίας του 50΄ , ο Πυθαγόρας έγραψε στίχους για 

κάθε είδους τραγουδιού. Τα θέματά του συγκινόυσαν τα 

λαϊκά στρώματα αλλά από την άλλη είχε το ταλέντο να 

καταπιάνεται με σοβαρότερα θέματα. 

 Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η συνεργασία του με τον  Απόστολο 

Καλδάρα σε ένα κύκλο τραγουδιών με το όνομα « Μικρά Ασία». Ο Πυθαγόρας 

περιγράφει με μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο όλη την τραγική περιπέτεια των 

ξεριζωμένων Ελλήνων της Ιωνίας. Στα τραγούδια του αυτά παρουσιάζονται η πίκρα 

της προσφυγιάς, ο σπαραγμός, η οδύνη της ξενιτιάς και το μακρινό  και άπιαστο 

όνειρο των χαμένων πατρίδων. 

 Τέλος θα αναφερθούμε σε μια  γυναικεία παρουσία που άσκησε μεγάλη 

επιρροή στη στιχουργική εξέλιξη του Λ. Παπαδόπουλου. Είναι η Ευτυχία 

Παπαγιαννοπούλου: υπήρξε μια από τις σημαντικότερες στιχουργούς του ελληνικού 

λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας, αναγκάστηκε όμως να 

έλθει στην Ελλάδα μετά την μικρασιατική καταστροφή. Ζώντας μια έντονη και 

περιπετειώδη ζωή, στην Ελλάδα αρχικά σταδιοδρόμησε ως ηθοποιός, δασκάλα και 

ποιήτρια, ενώ αργότερα αναδείχθηκε σε σπουδαία λαϊκή στιχουργό. Ξεκίνησε να 

γράφει στίχους το 1948 εξαναγκαζόμενη από το προσωπικό της πάθος (χαρτοπαιξία), 

τροφοδοτώντας με αυτό τον τρόπο, έναντι ευτελούς οικονομικής αμοιβής, όλους τους 

επώνυμους συνθέτες της εποχής της με αριστουργηματικά τραγούδια. 

Μερικά τραγούδια της είναι.... «Είμαστε αλάνια», «Ηλιοβασιλέματα», 

«Περασμένες μου αγάπες», «Δυο πόρτες έχει η ζωή», «Φεύγω με πίκρα στα ξένα», 

«Γυάλινος κόσμος», «Όνειρο απατηλό», «Στο τραπέζι που τα πίνω», «Στου Αποστόλη 

το κουτούκι», «Μου σπάσανε το μπαγλαμά», «Ανεμώνα», «Αργά είναι πια αργά», 

«Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις», «Είμαι αετός χωρίς φτερά», «Τι έχει και κλαίει το 

παιδί», «Η Μαλάμω», «Πετραδάκι, πετραδάκι»,   

Ένα μόνο μικρό μέρος αυτών που έγραψε είναι καταχωρημένο στο όνομά της. 

Η ίδια δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την αναγνώριση του έργου της και για την 

είσπραξη δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα, να πεθάνει φτωχή. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1948
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BE%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Κεφάλαιο 11
ο
  

ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ – ΠΟΙΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΔΡΑΣΑΝ  ΣΧΕΔΟΝ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ 

ΤΟΝ  Λ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 

Η ανανέωση απέναντι σε μια επίπεδη και ανούσια για το τραγούδι αντίληψη 

που επικρατούσε την προηγούμενη εποχή (έρωτας- προδομένη αγάπη-νοσταλγία για 

την Πλάκα-τις ομορφιές της Αθήνας) που σκόπευε στην εύκολη απόδραση από την 

πραγματικότητα, χειαζόταν,την εισβολή νέων δυνάμεων, οι οποίες θα έδιναν μια νέα 

διάσταση και δυναμική στη μορφή και το περιεχόμενο των στίχων. Και οι δυνάμεις 

αυτές θα έπρεπε να αναζητηθούν στους ποιητές εκείνους που το έργο τους 

συμβάδιζε με τις αισθητικές και πολιτιστικές απαιτήσεις της νέας 

πραγματικότητας.  

Ένας απ΄αυτούς είναι και ο Ν. 

Γκάτσος. Η παρουσία του στο τραγούδι , 

η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα 

από τη χρησιμοποίηση ποιητικών 

κειμένων, υπήρξε αναμφισβήτητα 

καθοριστικής και μεγάλης σημασίας. Ο 

σημαντικός αυτός ποιητής άλλαξε ριζικά 

το στίχο και του έδωσε ένα νέο και εντελώς πρωτόπυπο περιέχομενο. Συνεργάστηκε 

με το Μ. Θεοδωράκη καθώς και με τους καλύτερους από τη νεότερη γενιά των 

συνθετών. Ο Γκάτσος είναι απλός , άμεσος και επιδιώκει οι στίχοι του να είναι 

προσιτοί φροντίζοντας ωστόσο να διατηρεί την προσωδία του ποιητικού λόγου. Ένα 

από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι το παιχνίδι της ρίμας, ενώ φανερό σημάδι  

στα τραγούδι του είναι το απόηχο της δημοτικής ποιήσης. 

Ποιητής της μεταπολεμικής γενιάς ο Δ. 

Χριστοδούλου, με ποιητικό και πεζογραφικό 

έργο έγραψε έναν αρκετά σημαντικό αριθμό 

τραγουδιών που τα χαρακτηρίζει η ποιότητα και 

το στιχουργικό ήθος. Ο Χριστοδούλου είναι από 

τους πρώτους που, μαζί με τον Θεοδωράκη, 

ξεκίνησαν την αναγεννητική προσπάθεια να 

εξυγιάνουν το τραγούδι και να το κάνουν 
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εργαλείο ιδεαλογικού προσανατολισμού των μαζών με τις συναυλίες και τις 

διαλέξεις. Τα περισσότερα τραγούδια του Χριστοδούλου τραγουδήθηκαν πολύ και 

μ΄αυτά μεγάλωσε και ανδρώθηκε η γενιά του  114 
1  

και οι « Λαμπράδηκες». 

Ποιητής με ανάλογο ανάστημα και έργο είναι και ο Τ. Λειβαδίτης. Η μικρή 

σε ποσότητα παραγωγή του είναι το ίδιο αξιόλογη σε ποιότητα και του δίνει μια 

ξεχωριστή θέση στην ιστορία του έντεχνου Λαϊκού τραγουδιού. 

Στην ίδια ποιητική γενία ανήκει και και ο ποιητής Γ. Θεοδωράκης, ο οποίος 

κινείται στα ίδια επίσης χρονικά πλάισια με τους δυο προηγουμένως. Παρουσιάζει 

κάποιες στιχουργικές ιδιαιτερότητες καθώς κινείται πιο κοντά στις περιοχές της 

ποίησης και σμίγοντας ιδανικά με τη μουσική του Μ. Θεοδωράκη , έχουν μια 

ξεχωριστή ποιότητα και ατμόσφαιρα, που δε συναντιέται στις γνώριμες και οικίες 

λαϊκές φόρμες. 

Τέλος αναφέρουμε τον Μ. Ελευθερίου. 

Η προσφορά του Μ. Ελευθερίου τα τελευταία 

είκοσι χρόνια χαρακτηρίζεται από τη 

γονιμότητα, την ποιότητα και το ιδιαίτερο 

ποιητικό ήθος. ΄ Εχει συνεργαστεί με πολλούς 

συνθέτες όπως Χατζηδάκι, Μαρκόπουλο, 

Μούτση , Κουγιουμτζή , Μικρούτσικο έχει 

δώσει πολλές επιτυχίες.   

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................... 

 

1.Ο αριθμός 114 αναφέρεται στο τελευταίο άρθρο του Συντάγματος της δεκαετίας του 60’  όπου έλεγε ότι «Η τήρηση του 

Συντάγματος επαφίεται εις των πατριωτισμό των Ελλήνων». ‘Εγινε σύνθημα  των φοιτητικών εξεργέσεων ενάντια στην 

καθημερινή παραβίαση του Συντάγματος από τον Βασιλιά και την Κυβέρνηση. 
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Κεφάλαιο 12
ο
  

12.1: Στόχοι και σύνταξη ερωτηματολογίου 

Σύμφωνα με το διδακτικό πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας, η 

έρευνα πεδίου αποτελεί έναν πρωτογενή πυρήνα άντλησης πληροφοριών. Η σύνταξη 

ερωτήματολογίου εξυπηρετεί αυτό τον σκοπό πολύπλευρα και ποικίλα ανάλογα με το 

πλήθος των ερωτήσεων. Θελήσαμε λοιπόν να ασχοληθούμε και με αυτό το είδος για 

να αναλύσουμε και να κωδικοποιήσουμε απαντήσεις που έχουν δώσει συμμαθητές 

μας. Η κατεύθυνση του ερωτηματολογίου 
(1)

 είναι στη γενική θεώρηση του 

θέματός μας δηλαδή τραγούδι –στίχος – ποίηση – μουσική,  στα ενδιαφέροντα 

και τις προτιμήσεις των μαθητων ενώ τέλος  διαπραγματεύεται πεδία  μουσικών 

και- όχι μόνο- γνώσεων.  

Θα σας παραθέσουμε  τα αποτελέσματα των απαντήσεων από τους μαθητές 

του σχολείου μας (  Μουσικού γυμνασίου – λυκείου) . Εκτός όμως από τα ποσοστά 

που θα δείτε θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας και τους προβληματισμούς που 

αναπτύξαμε μέσα στην τάξη ύστερα από μια εποικοδομητική συζήτηση. Βέβαια 

πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα μικρό ποσοστό  μαθητών δεν είχε τη σοβαρότητα να 

απαντήσει ειλικρινά και ούτε τη θέληση να μας βοηθήσει στην προσπάθεια μας 

,συμπληρωνοντας τα διάφορα πεδία του ερωτηματολογίου  με κωμικό περιεχόμενο. 

Αυτά τα ερωτηματολόγια ακυρώθηκαν απο τη μεριά μας για να μην αλλοιωθεί το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων. 

 Το σύνολο των μαθητών του γυμνασίου που απάντησαν είναι 50 μαθητές  

(30 κορίτσια και 20 αγόρια), ενώ το σύνολο των μαθητών του λυκείου είναι  60 

μαθητές (34 κορίτσια και 26 αγόρια.).  
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12.2: Επεξεργασία- ανάλυση-συμπεράσματα 

Στην 1
η
 ομάδα των ερωτήσεων θέλαμε να προσεγγίσουμε τη σχέση των παιδιών με 

την ποίηση και τη λογοτεχνία γενικότερα.  

 

Μας δυσαρέστησαν και μας προβλημάτησαν πολύ τα αποτελέσματα καθως 

όπως θα δείτε τόσο οι  μαθητές του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου απάντησαν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο ότι  δεν διαβάζουν ή διαβάζουν λίγο. Επίσης εντοπίσαμε 

διαφορές και ως προς στο φύλο, δηλαδή τα αγόρια ήταν περισσότερα σε σχέση με τα 

κορίτσια που έδωσαν αρνητική απάντηση . Αν κοιτάξουμε στο Λύκειο μόνο το 7% 

απάντησε πολύ ενώ σχεδόν οι μισοί (το 45% ) απάντησε λίγο και το 31% όχι. Γιατί 

λοιπόν αυτή η μεγάλη αποχή από την αναγνωστική διαδικασία; Φταίει η 

α)Έλλειψη χρόνου, όπου στο Λύκειο είναι πιο έντονη και ιδιαίτερα στο Μουσικό 

Σχολείο με το ιδιαίτερα επιβεβαριμένο ωρολόγιο πρόγραμμά του; 

β)τα οικονομικά προβλήματα της εποχής μας που καθιστούν δύσκολη και την αγορά 

ακόμα ενός λογοτεχνικού βιβλίου;  

γ)την προτίμηση μιας άλλης ενασχόλησης (π.χ. Ίντερνετ, Μουσική κλπ.) αντί του  

διαβάσματος; 

ή φταίει τέλος η έλλειψη  εκπαίδευσης τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον με τα 

ερεθίσματα που δίνει όσο και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που πολλές φορές 

πέφτει στην παγίδα της στείρας γνώσης. Αυτά και άλλα πολλά μπορεί να οδηγούν 

τους νέους σε αυτές τις επιλογές. Θα ήταν πάντως ενδιαφέρον να βλέπαμε , μέσα από 

τη σύνταξη άλλων  ερωτηματολογίων   τι  ποσοστό θα παίρναμε στις παραπάνω 

πιθανές απαντήσεις. Σε συνέχεια του παραπάνω προβληματισμού , παραθέτουμε 
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και τις απαντήσεις στο παρακάτω ερώτημα, σχετικά με την ποίηση όπου τα 

αποτελέσματα είναι ακόμα πιο απογοητευτικά. 

 

 

 

 

64% ναι 

32% όχι 

- ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ερώτηση 3η: Έχεις προσπαθήσει ποτέ να γράψεις δικά     σου 
ποιήματα; 

56% 

42% 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ερώτηση 4η:α) Έχεις ακουστά τον όρο μελοποιημένη         

ποίηση; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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Συνεχίζωντας τη μελέτη των στατιστικών αποτελεσμάτων του Γυμνασίου στις 

προηγούμενες ερωτήσεις, διαπιστώνουμε τη μικρή σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

μαθητών/τριών με την ποίηση. Η επαφή με ένα δύσκολα κατανοητό στίχο που τα 

νοήματά του δεν είναι φανερά ,τον καθιστά χαμηλά στις προτιμήσεις αυτής της 

ηλικίας.... 

-Και ας πάμε τώρα στις αντίστοιχες ερωτήσεις για αυτή την ομάδα στο Λύκειο— 

 

14% 

64% 

B)  Αν ναι, γνωρίζεις κάποιον ποιητή που έχουν μελοποιηθεί 
ποιήματά του; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

2% 

2% 

2% 2% 

2% 

2% 

Αν ναι, ποιος ειναι αυτός; 

ΡΙΤΣΟΣ 
ΕΛΥΤΗΣ 
ΣΟΛΩΜΟΣ 
ΠΑΛΑΜΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

56% ΟΧΙ 

44%  ΝΑΙ  

1η ΟΜΑΔΑ : Λύκειο:  
Ερώτηση 3η: Έχεις προσπαθήσει ποτέ να γράψεις δικά σου 
ποιήματα; 
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Σ΄αυτή την ερώτηση τα αποτελέσματα είναι σχεδόν αντίστροφα, η ώριμη εφηβεία 

συνάδει και με πιο ώριμες ανησυχίες και αναζητά την ουσία  και ‘οχι την επιφάνεια 

των πραγμάτων.... 

 

 

88% ΝΑΙ 

12% 
ΟΧΙ 

1η ΟΜΑΔΑ : ΛΥΚΕΙΟ  

Ερώτηση 4η: α) Έχεις ακουστά τον όρο μελοποιημένη ποίηση; 

82% 

18% 

B)  Αν ναι, γνωρίζεις κάποιον ποιητή που έχουν μελοποιηθεί 
ποιήματά του; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

60% 20% 

20% 

Αν ναι, ποιος ειναι αυτός; 

ΡΙΤΣΟΣ 

ΕΛΥΤΗΣ 

ΣΟΛΩΜΟΣ 
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Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων διερευνά τις μουσικές προτιμήσεις των 

μαθητών/τριών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου σε επίπεδο γλωσσικό και 

στιχουργικό. Στο Γυμνάσιο  πήραμε τις εξής απαντήσεις έτσι διαμόρφώθηκαν και τα 

ποσοστά που βλέπετε. 

Γυμνάσιο 

Τα παραπάνω διαγράμματα με 

σαφήνεια δείχνουν την προτίμηση 

των μαθητών (πιο πολύ στο 

Γυμνάσιο) προς τη ξένη μουσική 

γεγονός που μας προβλημάτισε 

γιατί ένας στίχος σε ξένη γλώσσα 

γίνεται πιο δύσκολα κατανοητός. 

Υπάρχουν δε πολλές φορές που 

τραγουδάμε ξένα τραγούδια 

εντελώς μηχανικά χωρίς να καταλαβαίνουμε το νόημα των στίχων τους ή να 

αντιλαμβανόμαστε τα μισά λόγια........Συνεπώς η μουσική είναι αυτή που μας 

κερδίζει για άλλη μια φορά. Η μικρή διαφορά στο Λυκείο (υπέρ της Ελληνικής 

μουσικής) πιστεύουμε πως «κερδίζεται» λόγω των φιλολογικών μαθημάτων (ποίηση- 

λογοτεχνία) που διδάσκονται όλα αυτα τα χρόνια οι μαθητές/τριες. Η ανάλυση της 

γλώσσας και η ερμηνεία αυτής που με έμφαση δίνονται στο Λύκειο, το  πιο 

εμπλουτισμένο λεξιλόγιο που έχει ένας μαθητής σε αυτή την ηλικία και άλλοι 

παράγοντες (εφηβεία – εσωτερική αναζήτηση – οριοθέτηση επαγγελματικών στόχων 

– αντίδραση στο κοινωνικό, πολιτικό status) πιστεύουμε αποτελούν παράγοντες 

κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας και μέσα από την επιλογή μουσικών 

προτιμήσεων
.(1) 

 

 

............................................................................................................................................................................................. 

1.Οι παραπάνω απόψεις που σας παρουσάσαμε  προέκυψαν μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση μέσα στην τάξη.  
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12 

88 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:  
Ερώτηση 2η :Τί είδος μουσικής προτιμάς; 

ΜΟΝΟ ΟΡΓΑΝΑ  

ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

28 

72 

ΛΥΚΕΙΟ:  
Ερώτηση 2η :Τί είδος μουσικής προτιμάς; 

ΜΟΝΟ ΟΡΓΑΝΑ  

ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

22 

70 

8 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:  
Ερώτηση 3η :Η επιλογή των τραγουδιών γίνεται με κριτήριο 

ΣΤΙΧΟΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΑΛΛΟ 

30 

62 

8 

ΛΥΚΕΙΟ:  
Ερώτηση 3η :Η επιλογή των τραγουδιών γίνεται με κριτήριο 

ΣΤΙΧΟΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΑΛΛΟ 
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40 

60 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ  
Ερώτηση 4η :Γνωρίζεις ποιός γράφει τη μουσική στα αγαπημένα 
σου τραγουδια; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 

26 

74 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
Ερώτηση 5η :Γνωρίζεις ποιός γράφει τους στίχους  στα 
αγαπημένα σου τραγουδια; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 

30 

70 

ΛΥΚΕΙΟ  
Ερώτηση 5η :Γνωρίζεις ποιός γράφει τους στίχους  στα 
αγαπημένα σου τραγουδια; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 
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Και φυσικά η τελευταία καρτέλα δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς μιας και οι 

μαθητές/τριες μας φοιτούν σε Μουσικό Σχολείο. 

Προχωράμε λοιπόν σε μια άλλη διαφάνεια και η ερώτηση εδώ λέει: Βάλτε 

σε σειρά προτεραιότητας από το λιγότερο στο περισσότερο τη συμβολή των 

παρακάτω για τη δημιουργία ενός καλού τραγουδιού. Στη συγκεκριμένη ερώτηση , 

στους μαθητές του Γυμνασίου πρώτος πιο σημαντικός βγήκε ο συνθέτης, 

δεύτερος ο ενορχηστρωτής, τρίτος ο τραγουδιστής και τελευταία η δισκογραφική 

εταιρία ενώ ακριβώς αντίθετα ήταν τα αποτελέσματα του Λυκείου .  

 

74 

24 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ  
Ερώτηση 6η :Έχεις προσπαθήσει ποτέ να γράψεις μουσική; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 
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Πρώτη η δισκογραφική εταιρία, ακολουθεί ο  τραγουδιστής , ο συνθέτης και μετά οι 

υπόλοιποι. Τι μπορεί να φταίει για αυτή τη διάφορα ανάμεσα στα ερωτηματολόγια; 

Ίσως το γεγονός ότι πολλοί δε διάβασαν την εκφώνηση σωστά και νόμιζαν ότι το 1 

είναι το πιο σημαντικό ενώ τελικά ήταν το λιγότερο σημαντικό. Από την άλλη όμως 

αυτή η διαφορά της ηλικίας  Γυμνάσιο-Λύκειο να είναι καθοριστική. Ένας μαθητής 

Λυκείου συνήθως είναι πιο ενημερωμένος , και γνωρίζει καλύτερα πώς δουλεύει το 

μουσικό σύστημα όπου δυστυχώς για τη διάδοση ενός τραγουδιού  παίζει ρόλο το 

πόσο δημοφιλής και πετυχημένη είναι μια δισκογραφική εταιρία και όλοι οι άλλοι 

παράγοντες (μουσικός-στιχουργός) δε θα αναδειχθούν χωρίς την κατάλληλη εταιρία 

με τον ανάλογο εξοπλισμό. 

Ο έλεγχος που ασκείται πάνω στους δημιουργούς μας αναφέρει και ο Λ. 

Παπαδόπουλος στα διαφορορα συγγράματά του. Από εκείνη την εποχή οι 

δισκογραφικές εταιρίες είχαν τον τελευταίο λόγο στην τελική διαμόρφωση του 

δίσκου ίσως σε ποσοστό μεγαλύτερο από ότι σήμερα.  

         Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχαν ζητήσει να αλλαχτούν στίχοι , να κοπούν 

κομμάτια ή και να τραγουδηθούν από συγκεκριμένους τραγουδιστές που ήταν κατά 

τη γνώμη τους πιο δημοφιλείς. Θα αναφέρουμε εδώ τα λόγια που είπε κάποτε στον Λ. 

Παπαδόπουλο σε μια σύντευξή του ένας στιχουργός της παλιότερης γενιάς ,ο  

Χρήστος Κολοκοτρώνης  

«....το μεγάλο πρόβλημα είναι οι δισκογραφικές 

εταιρίες, αυτές μας πήραν την περουσία, την 

πνευματική δηλαδή περουσία....έχω 1700 

τραγούδια σε δίσκους από τα οποια σήμερα τα 

περισσότερα δεν υπάρχουν,ή τα έχουν 

καταστρεψει,ή τα έχουν χάσει ή τα έχουν 

πουλήσει αλλού. Δεν τις παώ αυτες τις εταιρίες 

καθολου, αισθάνομαι οτι είμαι αδικήμενος και ότι 

μου έχουν κάνει ζημιά... ..» 
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Συνεχίζοντας την επεξεργασία των απαντήσεων ,φτάνουμε στην 3
η
 ομάδα  

ερωτήσεων. Εδώ εξετάζεται το επίπεδο των εγκυκλοπαιδικών γνώσεων των 

μαθητών. Στην ερώτηση αν γνωρίζεις ποιος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο; Δεν 

εννοούμε τη μουσική αλλά τους στίχους. 

 

 

 Αν και στη διατύπωσή της ,φαινομενικά είναι μια εύκολη ερώτηση, εντούτοις δεν 

πήραμε 100% σωστές απαντήσεις. Υπήρχαν μαθητές που δεν γνώριζαν. Και αν 

μπορούμε να δικαιολογήσουμε το Γυμνάσιο λόγω ηλικίας ,στο Λύκειο πραγματικά 

έστω και αυτό το μικρό  ποσοστό  μας εξέπληξε αλλά παράλληλα επιβεβαίωσε την 

αντίληψη ότι ο στιχουργός / ποιητής ¨έρχεται¨ σε δεύτερη μοίρα. 



108 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 

Σχολ. έτος 2014-2015 

 

Στη 2
η
 ερώτηση, ποιος έγραψε το «Αξιον Εστί» , πάλι επιμένωντας για στίχους και 

όχι τη μουσική ,τα πράγματα μπερδεύτηκαν ακόμα περισσότερο. 

 

Στο Γυμνάσιο το 64% απάντησε όχι δεν ξέρω και το 34% ναι, αλλά σε 

συνέχεια της ερώτησης , αν ναι τότε ποιος νομίζετε ότι είναι, το 80% των 

απαντήσεων ήταν λάθος. Οι μαθητές έγραψαν το όνομα του Μίκυ Θεοδωράκη, 

δίνοντας του διπλή ιδιότητα αυτή του συνθέτη αλλά και του ποιητή, ενώ ο Οδυσσέας 

Ελύτης μένει στο περιθώριο. Επιλέξαμε αυτό το έργο γιατί είναι ένα έργο σταθμός 

για τη μελοποιημένη ποίηση και θεωρούμε ότι μέσα από τις σπουδές μας στο 

Μουσικό Σχολείο πρέπει να είμαστε γνώστες αυτών των καλλιτεχνικών 

δημιουργημάτων. 

 Η παραπάνω σκέψη βρίσκει το αντίκρισμά της στις απαντήσεις που έδωσε το 

Λύκειο για την ίδια ερώτηση. Το 82% απάντησε θετικά και το 62% από το παραπάνω 

έγραψε  το σωστό όνομα.  
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Γιατί να υπάρχει αυτή η ποσοστιαία διαφορά; Θεωρούμε πολύ σημαντικό τη 

διάφορα ηλικίας, από την άλλη όμως πιστεύουμε ακράδαντα ότι έπαιξε σπουδαίο 

ρόλο το γεγονός ότι πριν δυο χρόνια το σχολείο μας είχε ανεβάσει με τα μουσικά του 

σύνολα το σημαντικό αυτό έργο ,έτσι είχε αποτυπωθεί στη μνήμη των μαθητών . Η 

βιωματική λοιπόν προσέγγιση της γνώσης οδηγεί σε ουσιαστική γνώση και το 

τραγούδι που είναι και το βασικό θέμα της ερευνάς μας περικλείει  μέσα του αυτή τη 

δυναμική 

Στις παρακάτω καρτέλες ζητάμε από τους μαθητές να ορίσουν την ιδιότητα 

κάποιων γνωστών προσωπικοτήτων, όπως του Γ.  Ρίτσου, του Μ. Θεοδωράκη, 

του Ν. Γκάτσου και του Λ. Παπαδόπουλου. 

 

 

Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Ο Γ. Ρίτσος τόσο στο Γυμνάσιο όσο 

και στο Λύκειο  δηλώνεται σωστά ως ποιητής σε ποσοστό 70 και 78% αντίστοιχα. 

Αυτό έχει να κάνει με τη γνώση που παρέχεται επί το πλείστον στο σχολείο αλλά και 

την εικόνα που έχει διαμορφώσει η κάθε προσωπικότητα μέσα από τη ζωή και το 

έργο της. Στα  ίδια ψηλά επίπεδα σωστών απαντήσεων είναι και το όνομα του Μ. 
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Θεοδωράκη . 

 

 

 

Αντίθετα όμως συμβαίνει με τον Ν. Γκάτσο και τον Λ. Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε  λίγο 

τιςδιαφάνειες

 

 

Οι περισσότεροι μαθητές επιλέγουν το πεδίο δεν ξέρω , ενώ κάποιοι έχουν λάθος 

πληροφόρηση για το θέμα. 
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Προβληματισμοί - Συμπέρασμα 

Γιατί λοιπόν οι νέοι σήμερα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη σημαντικών 

προσώπων της ελληνικής  μουσικής, ποίησης ,στιχουργίας και λογοτεχνίας; Πως 

μπορεί το σχολείο   να βοηθήσει σε αυτό μιας και αποτελεί τον κοινό παρανομαστή 

ετερόκλητων και διαφορετικών μαθητών σε σχέση με το κοινωνικό,  οικογενειακό 

και μορφωτικό υπόβαθρο; Σίγουρα η καθιέρωση του μαθήματος της ερευνητικής 

εργασίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ένα μικρό λιθαράκι σε μια σωστή 

κατεύθυνση αφού κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ομάδα.  Αυτοί οι 

προβληματισμοί  λοιπόν  μας ακολουθούν  και παράλληλα μας ενεργοποιούν στο να 

γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι μαθητές με σωστή κριτική σκέψη απέναντι στη 

γνώση. 
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12.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 

 

2  Αγάπη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Κώστας Χατζής  

 

3  Αγάπη είναι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Κώστας Χατζής  Κώστας Χατζής  

 

4  Αγάπη είναι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Αλέκα Κανελλίδου  1988 

5  Αγάπη μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Λεοντής  

Αλέκα Μαβίλη  

 

6  Αγάπη μου πικρή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Σταμάτης Κόκοτας  1978 

7  Αγάπη όλο ζήλεια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  1987 

8  Αγάπησέ με 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Χαρούλα Αλεξίου  1988 

9 
 Αγαπώ τα 

παλληκάρια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Στράτος Διονυσίου  

 

10 
 Άγνωστη 

αγαπημένη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας Τόλης Βοσκόπουλος  1971 

11  Αγορά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Αλίκη Βουγιουκλάκη  

 

12 
 Αγόρι μου που `σαι 

μακριά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Έλλη Λαμπέτη  1972 

13  Αδιέξοδο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Γιάννης Πάριος  1986 

14  Άδικη μέρα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης 

Θεοδωράκης  

Μαρία Φαραντούρη 2006 

15 
 Άκου τη φωνή της 

καρδιάς σου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Γιάννης Βέρος  

 

16  Αλάτι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης 

Θεοδωράκης  

Μαρία Φαραντούρη 1998 

17 
 Αλίμονο σε μένα ( 

Φύγε σου λέω ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1970 

18 
 Άμα δείτε το 

φεγγάρι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Μαρινέλλα  1968 

19  Αμάναμ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Καλατζής  1974 

20 
 Αν είσαι φίλος με 

καρδιά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Στράτος Διονυσίου  1970 

21  Αν θα `ρθεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  1978 

22  Αν μας ρωτήσουν Λευτέρης Χρήστος Δημήτρης Ψαριανός  1980 

1 
 Αβάσταχτο    να σ΄ 

αγαπώ 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Λεοντής  

Μανώλης 

Μητσιάς 

       

1974 
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Σχολ. έτος 2014-2015 

 

οι ουρανοί Παπαδόπουλος  Γκάρτζος  

23  Ανάβει η ανατολή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στάμος Σέμσης  Γιώργος Νταλάρας  2006 

24 
 Ανάθεμα τη 

θάλασσα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Σταμάτης Κόκοτας  1977 

25 
 Ανέβα στο χαγιάτι 

μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος 

Αλίκη Βουγιουκλάκη 

& Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ 

1969 

26 
 Ανεμοστρόβιλος η 

αγάπη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Κώστας Χατζής  Χαρούλα Αλεξίου  

 

27  Ανεστάκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Τάτσης  Χαρούλα Αλεξίου  1977 

28  Άνοιξε πέτρα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Μαρινέλλα  1968 

29  Αντάμικο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Κριμιζάκης  

Μιχάλης Βιολάρης  

 

30 
 Αντάρτισσα 

καρδιά μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Κατσαρός  

Μαίρη Κριζά  1982 

31  Αντίο φίλε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  

 

32  Άντρα μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος 

Βαμβακάρης  

Βίκυ Μοσχολιού  1980 

33 

 Από έρωτα 

πεθαίνουν τα 

κλαριά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969 

34  Από πείνα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971 

35  Άπονη ζωή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης & Ρία 

Κούρτη 

1964 

36  Αποχαιρετισμός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969 

37 
 Απόψε αντάμωσα 

το Χάρο 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1970 

38 
 Απόψε θα μείνουμε 

μόνοι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Αλέκα Κανελλίδου  1988 

39  Απόψε να `ρθεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

Σταμάτης Κόκοτας  1983 

40  Απόψε σε θέλω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Μαρινέλλα  1969 

41 
 Απόψε σε κάποιο 

νησί 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Ιγνατιάδης  Γιάννης Πάριος  1987 

42  Απρίλης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης 

Κουμπής  

Πόπη Αστεριάδη  1972 

43  Άργησες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Λεοντής  

Μαρινέλλα  1966 

44  Αρμένικο χώμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Τζικ Νακασιάν  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981 

45  Άρρωστος καιρός Λευτέρης Αντώνης Βασίλης 2006 
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Παπαδόπουλος  Μιτζέλος  Παπακωνσταντίνου  

46  Ας ήμουν δυνατός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Σταμάτης Κόκοτας  1978 

47 
 Ας πούμε ώρα 

καλή 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1977 

48 
 Άσε με να ζω στην 

αλητεία μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Δήμας  Πασχάλης Τερζής  2016 

49 
 Άσε με να σ΄ 

αγαπήσω 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Άγγελος Σέμπος  Μαρινέλλα  1966 

50  Άσε να πεθάνω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991 

51  Άσε το πείσμα σου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Αλίκη Βουγιουκλάκη 

& Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ 
 

52  Ασκημούλα μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Γκάρτζος  

Δημήτρης Ψαριανός  1980 

53 
 Άσπρο λουλούδι το 

σεντόνι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Σταύρος Ζαλμάς  1995 

54 

 Ατέλειωτο ταξίδι ( 

Να κάνουμε έναν 

έρωτα όλο τρέλα ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Τόλης Βοσκόπουλος  1987 

55  Αύγουστος 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης 

Κουμπής  

Πόπη Αστεριάδη  1972 

56  Αύριο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Ιγνατιάδης  Γιάννης Πάριος  1987 

57  Αυτά τα χέρια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Δήμος Μούτσης Μανώλης Μητσιάς  1970 

58  Αυτό τ΄ αγόρι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Αλέκα Μαβίλη  

 

59  Αυτόν τον ουρανό 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971 

60  Αχ έρωτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Λεοντής  

Μανώλης Μητσιάς  1974 

61  Αχ η αγάπη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  Δήμητρα Γαλάνη  1973 

62 
 Αχ και να `μουνα 

το παλληκάρι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Γιώργος Νταλάρας  1973 

63  Αχ λιγάκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1981 

64  Αχ ο μπαγλαμάς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Γιώργος Νταλάρας  1973 

65 
 Αχ πέστε 

τραγούδια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

Σταμάτης Κόκοτας  1983 

66  Αχ χελιδόνι μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιώργος Νταλάρας  1971 

67 
 Αχ, γιατί να σ’ 

αγαπώ; 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1981 

68  Βάλε κι άλλο πιάτο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Βίκυ Μοσχολιού  1964 
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69  Βάλε ρακί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Σταμάτης Κόκοτας  1980 

70 
 Βάρα γερά το 

καμουτσί 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  Μανώλης Μητσιάς  1973 

71  Βάρα νταγερέ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Χαρούλα Αλεξίου  1973 

72  Βάρδια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης 

Θεοδωράκης  

Μανώλης Μητσιάς  2006 

73  Βοήθησέ με 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος & Ρένα 

Κουμιώτη 

1970 

74 
 Βομβαρδισμένη 

πόλη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Δήμας  Πασχάλης Τερζής  2016 

75 
 Βρε χελιδονάκι, 

βρε καμωματού 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής & 

Γλυκερία 
1988 

76 
 Βρέχει φωτιά στη 

στράτα μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Στράτος Διονυσίου  1970 

77 
 Βρόντησαν τα 

βόλια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης 

Θεοδωράκης  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981 

78  Βροχή και σήμερα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1973 

79  Γεια χαρά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982 

80 
 Γειτονάκι 

γειτονάκι μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Λαβράνος  Βίκυ Μοσχολιού  1978 

81  Γειτονάκι μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1968 

82  Γέλα αγάπη μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Μανώλης Μητσιάς  1990 

83  Γέλαγε η Μαρία 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969 

84  Γενάρης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης 

Κουμπής  

Γιάννης Θωμόπουλος  1972 

85  Γεννιέμαι μια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991 

86  Για μας βρέχει 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Στράτος Διονυσίου  1970 

87  Για πάρε μάνα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Γιώργος Νταλάρας  1973 

88 
 Για πιάσε γύφτο 

σφυρί κι αμόνι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Γιώργος Νταλάρας  1973 

89  Για το καλό σας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Αλίκη Βουγιουκλάκη  1972 

90  Γιαπί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης 

Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984 

91 
 Γιατί θαρρείς με 

κέφι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Σταμάτης Κόκοτας  1970 

92 
 Γιατί κουράστηκα 

πολύ 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1981 
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93  Γιε μου ακριβέ μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Κατσαρός  

Μαίρη Κριζά  1982 

94  Γιε μου, γιε μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Σταμάτης Κόκοτας  1977 

95  Γιορτάζω απόψε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Στράτος Διονυσίου  1985 

96 
 Γυναίκα μήλο 

σάρκινο 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Γκάρτζος  

Δημήτρης Ψαριανός  1980 

97 
 Γυναίκα που 

αγάπησα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Γκάρτζος  

Δημήτρης Ψαριανός  1980 

98  Γύρεψες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Κώστας Καράλης  1977 

99  Γύριζαν τα τρένα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Χαρούλα Αλεξίου  1974 

100  Γύρνα σε εκείνη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Αλέκα Κανελλίδου  1988 

 

101  Δε θα ξαν΄ αγαπήσω   Μάνος Λοΐζος  Στέλιος Καζαντζίδης  1970  

102  Δε θα ξαναγυρίσει  Σταύρος Ξαρχάκος  Γρηγόρης Μπιθικώτσης  

 
 

103  Δε θέλω πια  Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη 1998  

104  Δε με νοιάζει  Μίμης Πλέσσας  Τόλης Βοσκόπουλος  1971  

105  Δε μετανιώνω  Χρήστος Νικολόπουλος  Πίτσα Παπαδοπούλου  1989 
 

  

106  Δε ρώτησες αν ζω  Χρήστος Νικολόπουλος  Χαρούλα Αλεξίου  1988 

 

 

  

107  Δε σου χρωστάω τίποτα  Σταύρος Ξαρχάκος  Γρηγόρης Μπιθικώτσης  

 

 

  

108  Δε φταίω  Γιάννης Σπανός  Γιώργος Νταλάρας  1978 

 

 

  

109  Δέκα παλληκάρια  Μάνος Λοΐζος  Γιώργος Νταλάρας  1970 

 

 

  

110  Δεκαοχτώ χρονώ  Γιώργος Χατζηνάσιος  Σταμάτης Κόκοτας  1978 
 

  

111  Δεκέμβρης  Βασίλης Κουμπής  Ρένα Κουμιώτη 1972 
 

  

112  Δελφίνι δελφινάκι  Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1968   

113  Δεν είναι κόσμος πια αυτός  Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1981 
 

  

114  Δεν έχεις όνομα 
Λευτ

έρης  

Απόστολος  Σταμάτης  

1

9

7

7 

 

  

115  Δεν ήταν από σύννεφο  Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  

        

197 
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116  Δεν κάνω πίσω  Κώστας Χατζής  Κώστας Χατζής  

 

 

  

117 
 Δεν ξέρω ο Θεός πού κάνει 

πιάτσα 
 

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  1989 
 

  

118  Δεν πειράζει  Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη 2006 

 

 

  

119  Δεν το μπορείς  Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1971 
 

  

120  Δεν υπάρχουνε λόγια  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Χαρούλα Αλεξίου  1988 

 

 

  

121  Δρόμοι λησμονημένοι  Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  1994 

 

 

  

122  Δυο και δυο  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991 

 

 

  

123  Δώδεκα μαντολίνα  Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1969 

 

 

  

124  Δώδεκα φεγγάρια  Μιχάλης Νικολούδης  Χαρούλα Αλεξίου  2006 

 

 

  

125  Δώσε μου το στόμα σου  Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1969 

 

 

  

126  Έβγα στo κατώφλι  Μίμης Πλέσσας  Δημήτρης Μητροπάνος  1971 
 

  

127  Έβγαλα στο σφυρί τα χάδια  Μίκης Θεοδωράκης  Σταμάτης Κόκοτας  1985 
 

  

128  Εγώ δεν έχω αύριο κανένα  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Στράτος Διονυσίου  1985 
 

  

129  Εγώ είμαι ένα μορτάκι  Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1976 
 

  

130  Εγώ θα ζω με τα όνειρα  Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  1978 

 

 

  

131  Εγώ ποτέ δεν τραγουδώ  
Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Στέλιος Καζαντζίδης  1994 

 

 

  

132  Έδενε η πρύμνη τα νερά  Λίνος Κόκοτος  Πόπη Αστεριάδη  

 

 

  

133  Έι  Γιώργος Κατσαρός  Μαίρη Κριζά  

 

 

  

134  Εϊ τρελάθηκα  Νίκος Αντύπας  Χαρούλα  1994 

 

 

  

135  Εϊβαλά λος  Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1973  

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=26582
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=217
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=195
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=189
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=189
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=30704
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=59
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4960
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=221
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=8286
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=16571
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=157
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=28105
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=119
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=6702
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=20516
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=878
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=263
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=6198
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=28
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4599
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=221
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=15569
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=20
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=17001
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=139
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=27325
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=34
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=30336
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=192
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=192
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=25
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11842
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=176
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=96
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=15300
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=139
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=939
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=10634
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=157
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11790
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=7


120 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 

Σχολ. έτος 2014-2015 

 

  

136  Είμαι καλά καρδιά μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1991 
 

  

137  Είμαι μια κραυγή 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  

 

 

  

138  Είμαι μια πεταλουδίτσα 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Μάνος Λοΐζος  

Ευαγγελία 

Σαμιωτάκη  

1972 

 

 

  

139  Είμαι τρελή τα είπαμε 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Χαρούλα Αλεξίου  1988 

 

 

  

140  Είμαστε το φτωχολόι 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1973 

 

 

  

141  Είν΄ η αγάπη μας μεγάλη 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Μάνος Λοΐζος  

Νίκος 

Δαδινόπουλος  

1971 

 

 

  

142  Είναι η αγάπη μου τρελή 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991 
 

  

143  Είναι σκληρός ο ουρανός 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος Λεοντής  Γιώργος Γαλάνης  1966 

 

 

  

144  Είναι το παιδί πιωμένο 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιάννης Γλέζος  Ρένα Κουμιώτη 

 

 

  

145  Είπα κι εγώ 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1977 
 

  

146  Είπα κι εγώ 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Δήμος Μούτσης 

Αλίκη 

Βουγιουκλάκη  

1994 
 

  

147  Είπα να φύγω 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Πάριος  1974 

 

 

  

148  Είσαι η νύχτα με τα αινίγματα 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  1994 

 

 

  

149  Είσαι Θεός 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Νίκος Ιγνατιάδης  Γιάννης Πάριος  1987 

 

 

  

150  Είχα ένα όνομα 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1989 
 

  

151  Είχα κι εγώ ένα κορίτσι 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Βαγγέλης Πιτσιλαδής  Μιχάλης Βιολάρης  1972 
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152  Είχαμ΄ έναν έρωτα 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιώργος Κριμιζάκης  

  

 

  

153 
 Εκεί που σμίγει η δύση κι η 

ανατολή 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1973 

 

 

  

154  Έκπληκτα μάτια 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991 
 

  

155  Έλα ν΄ αγκαλιαστούμε 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Γιάννης Γράψας  Γιάννης Γράψας  

 

 

  

156  Έλα να κάνουμε έρωτα 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Σταύρος Ξαρχάκος  Γιάννης Πάριος  1986 

 

 

  

157  Έλα πάρε με 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Γιώργος Σαρρής  Χαρούλα Αλεξίου  1976 
 

  

158  Έλα σαν άστρο 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Βασίλης Κουμπής  Μαρία Δουράκη  1970 
 

  

159  Ελάφι κι αγριμάκι 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Λίνος Κόκοτος  Δήμητρα Γαλάνη  1973 
 

  

160  Ελισσώ 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιώργος Νταλάρας  1972 

 

 

  

161  Εμπρός εθνομάρτυρες 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981 

 

 

  

162  Ένα βράδυ που θα πιω 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Μίμης Πλέσσας  Στράτος Διονυσίου  1970 
 

  

163  Ένα γέρικο καράβι 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Πάριος  1970 
 

  

164  Ένα ένα χάσαμε 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Γιώργος Κριμιζάκης  Γιάννης Πουλόπουλος  

 

 

  

165  Ένα καράβι 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1970 
 

  

166  Ένα κορίτσι της προκοπής 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Μίμης Πλέσσας Γιάννης Πουλόπουλος  1970 
 

  

167  Ένα παλιό ζεϊμπέκικο 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Γιώργος Σαρρής  Χαρούλα Αλεξίου  1976 

 

 

  

168  Ένα παλληκάρι Λευτέρης Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1975  
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Παπαδόπ

ουλος  

  

169  Ένα πουλί στην ποταμιά 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1973 
 

  

170  Ένα ταξίδι μέσα στη νύχτα 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Χρήστος Γκάρτζος  Δημήτρης Ψαριανός  1980 
 

  

171  Ένα τραγούδι αλλιώτικο 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη 1998 

 

 

  

172  Ένα φεγγάρι αλλόκοτο 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη 1998 

 

 

  

173  Ένα φιλί για κείνον 

Λευτέρης 

Παπαδόπ

ουλος  

Ανδρέας 

Κατσιγιάννης  

Αρετή Κετιμέ  2006 

 

 

  

174  Έναστρος ουρανός  Γιώργος Χατζηνάσιος  Γιάννης Κούτρας  

 

 

  

175  Εννιά μαχαίρια  Σπύρος Κουρκουνάκης  Γιώργος Νταλάρας  2006 
 

  

176  Έξι άντρες  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971 

 

 

  

177  Έξι άντρες  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971 

 

 

  

178  Έξι νομάτοι  Γιώργος Κριμιζάκης  Δημήτρης Ξενίδης  

 

 

  

179  Έξι φεγγάρια  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969 
 

  

180  Έξω φυσάει και βρέχει  Σταύρος Ξαρχάκος  Σταμάτης Κόκοτας  1968 

 

 

  

181  Επαγγέλματα  Δήμος Μούτσης 

Αλίκη 

Βουγιουκλάκη   

 

  

182  Επειδή σ΄ αγαπώ  Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1981 

 

 

  

183  Επεισόδιο  Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1973 
 

  

184  Έπεφτε βαθιά σιωπή  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969 
 

  

185  Εργένης  Μίκης Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984 

 

 

  

186  Έρχεται ο καλός μου 
 

Γιάννης Μαρκόπουλος  Βίκυ Μοσχολιού  

 

 

  

187  Ερωτικό 
 

Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία 1998  
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Φαραντούρη    

188  Ερωτικό  Βασίλης Δημητρίου  Αλέκα Αλιμπέρτη  1974 
 

  

189  Εσένανε θα διάλεγα  Σταύρος Κουγιουμτζής Χαρούλα Αλεξίου  1976 

 

 

  

190  Έσκαβα τον ουρανό  Γιώργος Κριμιζάκης  Μιχάλης Βιολάρης  

 

 

  

191  Έσπειρες θύελλες  Χρήστος Νικολόπουλος  Χαρούλα Αλεξίου  1988 

 

 

  

192  Εσύ θα φύγεις  Γιώργος Κατσαρός  Μαίρη Κριζά  

 

 

  

193  Εσύ που ξέρεις  Πέτρος Βαγιόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας 

& Μπάμπης 

Τσέρτος & 

Παιδική Χορωδία 

Δημήτρη 

Τυπάλδου 

2006 
 

  

194  Εσύ το τσιφτετέλι σου  Χρήστος Νικολόπουλος  Γιώργος Νταλάρας  1989    

195  Έτσι ήμουνα περαστικός  Χρήστος Νικολόπουλος  Στράτος Διονυσίου  1985    

196  Έτσι ξαφνικά  Χρήστος Νικολόπουλος  

Πίτσα 

Παπαδοπούλου  

1989    

197  Εφιάλτης κάθε νύχτα  Θανάσης Πολυκανδριώτης  

Τόλης 

Βοσκόπουλος  

1987    

198  Έφυγες ολόγυμνη  Τάσος Γκρους 

Γιώργος Νταλάρας 

& Δημήτρης 

Μητροπάνος & 

Πασχάλης Τερζής 

2006     

199  Έχει ο Θεός  Χρήστος Λεοντής  

Μπάμπης 

Τσετίνης  

1966     

200  Έχω ένα καφενέ  Μάνος Λοΐζος  Γιώργος Νταλάρας  1970    

   

202  Ζητώ ακρόαση Θεού  Χρήστος Νικολόπουλος  Στράτος Διονυσίου  1985      

203  Ζήτω, ζήτω  Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981       

204  Ζω για να σ΄ αγαπώ  Τσαϊκόφσκι  Βίκυ Λέανδρος  1969       

205  Ζωή π’ ανάθεμα σε  Γιάννης Γλέζος  

Γιώργος 

Γερολυμάτος  

1971      

206  Η αγάπη δεν πουλιέται  
Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Τόλης Βοσκόπουλος  1987      

207  Η αγάπη είναι δίκοπο μαχαίρι  Νίκος Ιγνατιάδης  Γιάννης Πάριος  1987      

208  Η αγάπη σου  Γιώργος Κριμιζάκης  Μιχάλης Βιολάρης         

209  Η αιτία είσαι εσύ  Νικόλας Κουμπιός  Γιώργος Νταλάρας  2007       

210  Η αιώνια γυναίκα  Χρήστος Νικολόπουλος  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1991      

211  Η βροχή  Μίκης Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984       

212  Η γειτονιά ( Τα ένσημα του  Απόστολος Καλδάρας  Σταμάτης Κόκοτας  1977      
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ΙΚΑ ) 
213  Η γοργόνα  Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1969       

214  Η δεύτερη φορά  Γιώργος Κριμιζάκης  Καίτη Αμπάβη  1974      

215  Η δουλειά κάνει τους άντρες  Μάνος Λοΐζος  Δημήτρης Ευσταθίου  1968       

216  Η ληστεία  
Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Αλέκα Κανελλίδου  1988      

217  Η λυπημένη  Μίκης Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984       

218  Η μάνα  Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  1994       

219  Η μάνα μου  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971       

220  Η μάνα σου δε μ΄ αγαπάει  Μίμης Πλέσσας  Τόλης Βοσκόπουλος  1971      

221  Η μαντόνα η Σαλονικιά  Μίνωας Μάτσας Β  Γιώργος Νταλάρας  1994       

222  Η Μαρία του Οκτώβρη  Νίκος Δανίκας  Γιώργος Μαρίνος 1976      

223  Η Μυρσίνη βάζει τ΄ άσπρα  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

 1969    

224  Η νύχτα θέλει έρωτα  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Χαρούλα Αλεξίου  1988       

225  Η ξένη πόλη  Γιάννης Σπανός  

Βίκυ 

Μοσχολιού  

1977      

226  Η Ουρανία  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971       

227  Η Πέρσα  Απόστολος Καλδάρας  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1977      

228  Η πόρτα  Γιάννης Σπανός  

Μανώλης 

Μητσιάς 

1981       

229  Η πρώτη μου αγάπη  
A. Canfora & R. Colbi & J. 

Basile 
Βίκυ Λέανδρος  1969      

230  Η πρώτη μου αγάπη  Μη διαθέσιμο   Charms 

 
     

231  Η σούστα  Στέλιος Βαμβακάρης  

Βίκυ 

Μοσχολιού  

1980      

232  Η τσιγγάνα η μάγισσα  Χρήστος Νικολόπουλος  

Χαρούλα 

Αλεξίου  

1988       

233  Η φτωχολογιά θα ζήσει  Γιώργος Κατσαρός  

Μπάμπης 

Τσετίνης   
     

234  Η ώρα του θανάτου  Χρήστος Γκάρτζος  

Δημήτρης 

Ψαριανός 

1980       

235  Ήθελα να σ΄ αντάμωνα  Χρήστος Νικολόπουλος  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1989      

236  Ήλιε μου σε παρακαλώ  Μάνος Λοΐζος  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1972       

237  Ήλιος πάνω - Ήλιος κάτω  Γιάννης Μαρκόπουλος  

Αλίκη 

Βουγιουκλάκη   
     

238  Ήμουν δικός σου  Χρήστος Γκάρτζος  

Δημήτρης 

Ψαριανός 

1980      

239  Ήσουνα παιδί  Γιάννης Σπανός  Σταμάτης 1973      

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12015
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4148
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=139
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4837
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=237
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=90
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=246
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=162
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=39871
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=166
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=166
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=191
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=1113
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=28
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=28
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=5249
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=157
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11682
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12124
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=105
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=253
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=104
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=38900
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=331
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=576
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3239
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3861
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=1466
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=14465
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11984
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=221
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=221
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11912
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=75
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=75
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=19382
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=588
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=55054
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=359
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12403
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=36
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=8287
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=61596
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=139
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=199
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=199
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12095
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=37
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=281
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=281
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=73
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=74
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4170
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=42
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=152
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=152
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=37236
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=37
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=281
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=281
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4832
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=221
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=3506
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=5534
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=12725
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=12726
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=14610
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=23510
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=24215
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=7628
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=15473
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=23916
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=23917
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=19501
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=19502
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=8296
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=14008
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=14009
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=24600
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=213
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=13969
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=22422
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=22423
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=24682
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=26464
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=26465
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=error&song_id=55054
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=22503
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=24626
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=457
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=1115
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=12586
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=13173
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=13767
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=13771
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=16553
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=22046


125 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 

Σχολ. έτος 2014-2015 

 

Κόκοτας  

240  Ήσουνα παράπονο  Μίκης Θεοδωράκης  

Μαρία 

Φαραντούρη  

1998       

241  Ήσουνα φεγγάρι  Γιώργος Σταυριανός  

Μαρία 

Δημητριάδη  

1982       

242  Ήταν μια φορά  Γιάννης Σπανός  

Γιάννης 

Πάριος  

1974      

243  Ήταν ο πιο φτωχός  Γιώργος Κατσαρός  Μαίρη Κριζά  

 
     

244  Ήταν οχτώ εννιά  Μάνος Λοΐζος  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1968       

245  Ήτανε το νερό πικρό  Μίμης Πλέσσας  

Χαρούλα 

Αλεξίου  

1972      

246  Θ΄ ανεβώ στ΄ αστέρια  Γιώργος Κατσαρός  Μαίρη Κριζά  

 
      

247  Θα `ρθεις, το ξέρω  Χρήστος Νικολόπουλος  

Στράτος 

Διονυσίου 

1985       

248  Θα βρω μιαν άλλη  Γιάννης Σπανός  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1973      

249  Θα ζήσουμε κι εμείς  Σταύρος Ξαρχάκος  

Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης  
      

250  Θα κλείσω το παράθυρο  Μάνος Λοΐζος  

Αλέκα 

Αλιμπέρτη  

1974       

251  Θα ξαναρθείς  Χρήστος Νικολόπουλος  

Πίτσα 

Παπαδοπούλου  

1989      

252  Θα πεθάνω από έρωτα  Χρήστος Νικολόπουλος  Γλυκερία 1991    

253  Θα πιω απόψε το φεγγάρι  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1968    

254  Θα σ΄ αγαπώ  Γιάννης Σπανός  

Έλλη Λαμπέτη 

& Δημήτρης 

Μαλαβέτας 

1972    

255  Θα σε ξεπεράσω  Μιχάλης Κουμπιός  

Γιώργος 

Νταλάρας  

2008    

256  Θα σε περιμένω  Γιώργος Κριμιζάκης  Μαίρη Λίντα  

 
   

257  Θα σου δώσω μια  Γιάννης Γλέζος  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1967    

258  Θα σου στείλω περιστέρι  Γιάννης Σπανός  

Χρήστος 

Εμμανουήλ 

1969      

259  Θα σ’ αγαπώ  Γιάννης Σπανός  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1983      

260  Θα το μετανιώσεις  Χρήστος Νικολόπουλος  

Λεωνίδας 

Βελής  

1987      

261  Θάνατος την αυγή  Γιάννης Γλέζος  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969      

262  Θεριό που είν΄ ο άνθρωπος  Θανάσης Πολυκανδριώτης  Γιάννης Βέρος  

 
     

263  Θρήνος για τον Φεντά Κερύ  Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταντ

ίνου  

1981       

264  Θυμήσου  Αντώνης Βαρδής  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1978       

265  Θυμήσου κάποια δειλινά  Γιάννης Γλέζος  Ρένα 
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Κουμιώτη 

266  Ιούλιος  Βασίλης Κουμπής  

Μιχάλης 

Βιολάρης 

1972      

267  Ιούνης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Κουμπής  

Γιάννης 

Θωμόπουλος  

1972      

268  Ίρμα η γλυκιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Έλλη Λαμπέτη  1972      

269  Ιστορία 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βαγγέλης Πιτσιλαδής  

Πασχάλης & 

Olympians  
      

270  Καημό - καημό θα σε ζητώ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Δημήτρης Μπουκουβάλας  Αλέκα Μαβίλη  

 
     

271  Κάθε γράμμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  

Δήμητρα 

Γαλάνη  

1973       

272  Καθότανε σε εκείνο το τραπέζι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  Γλυκερία 1991      

273  Και 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Χαρούλα 

Αλεξίου  

1974      

274  Και θέλω να `ναι νύχτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Μαρία 

Φαραντούρη  

2006      

275  Καλημέρα καρδιά μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  

Στράτος 

Διονυσίου & 

Λίτσα 

Διαμάντη 

1985      

276  Καληνύχτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1989      

277  Καλογεράκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1970      

278  Καμαρούλα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος 

& Μαίρη 

Χρονοπούλου 

1968       

279  Καμπάνα του εσπερινού 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος Καλδάρας  

Χαρούλα 

Αλεξίου  

1973       

280  Καμπαρντίνα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χριστόφορος Κροκίδης  

Βασίλης 

Παπακωνσταντ

ίνου  

1999    

281  Κάνε κουράγιο μη μου πεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Μαρία 

Φαραντούρη  

2006    

282  Κανείς δεν έχει άδικο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  

Στράτος 

Διονυσίου 

1985    

283  Κάποιος χτύπησε την πόρτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος Κουγιουμτζής 

Γιώργος 

Νταλάρας  

1975    

284  Κάποτε θα `ρθουν 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Παύλος 

Σιδηρόπουλος  

1979       

285  Κάπου χαράζει 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος Καλδάρας  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1973       

286  Καρδιά μου γράψε τώρα τέλος 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μιχάλης Καράς  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1983      

287  Καταστροφή Λευτέρης Γιάννης Σπανός  Σταμάτης 1983      
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Παπαδόπουλος  Κόκοτας  

288  Κατερίνα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Μαρκόπουλος  

Αλίκη 

Βουγιουκλάκη 

& Λαυρέντης 

Διανέλλος 

 
      

289  Κεφαλοδέσι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  Έλενα Κυρανά  1969       

290  Κι ακαρτέρει 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Καλατζής  1974      

291  Κι άλλος ένας μάγκας πάει 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  

Στράτος 

Διονυσίου 

1985      

292 
 Κι αν θα μου φύγεις ( Κι αν θα 

γυρίσεις ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1985      

293  Κι αν χρειαστεί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Μανώλης 

Μητσιάς 

1981      

294  Κι εσύ θα φύγεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Τόλης 

Βοσκόπουλος  

1970       

295  Κι όλα για σένα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  

Μανώλης 

Μητσιάς  
     

296  Κίτρινη πόλη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Χαρούλα Αλεξίου  1976       

297  Κλάψτε ουρανοί κι αστέρια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος Ξαρχάκος  

Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης 

1968       

298  Κλείσε σιγά την πόρτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Έλενα Νικήτα  1971      

299  Κοίταξέ με μια στιγμή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Άγγελος Σέμπος  Μαρινέλλα  1966       

300  Κόκκινα φανάρια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος Ξαρχάκος  Κατερίνα Χέλμη  

 
      

301  Κόκκινο γλυκό μου στόμα  Μάνος Λοΐζος          Γιάννης Καλατζής 
             

1970 
   

302  Κόρδοβα  Γιάννης Γλέζος  

          Γιάννης           

Πουλόπουλος 
      1969    

303  Κόρη μου γιατί  Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1983      

304  Κορίτσι καλοκαιρινό 
 

Βαγγέλης 

Πιτσιλαδής  

Νίκος Ξανθόπουλος  

 
     

305  Κορίτσι με τα παντελόνια  
Λίνος 

Κόκοτος  

Μανώλης Μητσιάς        

306  Κορίτσι στο παράθυρο  
Γιώργος 

Κριμιζάκης  

Μιχάλης Βιολάρης  

 
     

307  Κορμάκι κλωναράκι  
Βασίλης 

Κουμπής  

Μαρία Δουράκη  1970      

308  Κορμί χαμένο αγαπάω  Χρήστος Δημήτρης Μητροπάνος  1991    
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Νικολόπουλος  

309  Κουρδισμένα ανθρωπάκια  
Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Γιάννης Πάριος  1986    

310  Κουτούκι ( Άγγελος δραπέτης )  
Μίκης 

Θεοδωράκης  

Δημήτρης Μητροπάνος  1984    

311  Κουτσή κιθάρα  Μάνος Λοΐζος  

Δώρα Σιτζάνη & Νίκος 

Δαδινόπουλος 
1971    

312  Κρίμα που δε θυμάσαι  Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  1978    

313 
 Κρίμα που δεν ξέρεις ν΄ 

αγαπιέσαι 
 

Νίκος 

Λαβράνος  

Βίκυ Μοσχολιού  1980    

314  Κυριακή βραδάκι  
Γιώργος 

Σαρρής  

Χαρούλα Αλεξίου  1976    

315  Λέι λιμ λέι  Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982    

316  Λιγνό κορμί αράπικο  
Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Σταμάτης Κόκοτας      

317  Λούζεται η αγάπη μου  
Χρήστος 

Λεοντής  

Μανώλης Μητσιάς      

318  Λυγμό-λυγμό σε χάνω  
Γιάννης 

Γράψας  

Γιάννης Γράψας      

319 
 Μ΄ ανάστησες καρδιά μου ( 

Γλυκά πονούσε το μαχαίρι ) 
 Μίμης Πλέσσας  Τόλης Βοσκόπουλος      

320  Μ΄ όποια να `ναι 
 

Ηλίας 

Μακρίδης  

Μπάμπης Στόκας      

321  Μάγκας θα `σαι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Στέλιος Διονυσίου  2003    

322 
 Μαγνητοφώνησα 

απόψε το φεγγάρι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  1989    

323  Μάης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Κουμπής  Μιχάλης Βιολάρης  1972    

324  Μάνα δε φυτέψαμε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιώργος Νταλάρας  1970    

325 
 Μάνα μου αλλιώς 

μου τα `πες 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος 

Βαμβακάρης  

Γιώργος Νταλάρας  1978    

326  Μάνες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Κατσαρός  

Μαίρη Κριζά  
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327  Μάρτης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Κουμπής  Ρένα Κουμιώτη 1972    

328  Μάσκα δε φόρεσα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Δημήτρης Μητροπάνος  1991      

329  Μάτια μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1981    

330 
 Μάτια μου, μάτια 

μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Κουγιουμτζής 

Χαρούλα Αλεξίου  1976    

331  Μάτια μπλε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Γιάννης Πάριος  1986    

332  Ματωμένο λάβαρο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  Βασίλης Παπακωνσταντίνου  1981    

333  Μαύρο φεγγάρι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  1994      

334 
 Μαχαιρωμένο 

τραγούδι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Καζαντζής  

Δημήτρης Μπάσης  2006      

335  Με βρήκε ο χάρος 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Γιώργος Νταλάρας  1973    

336 
 Με κατηγορείς πως 

φταίω 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  1987    

337 
 Με σκότωσε γιατί 

την αγαπούσα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Στράτος Διονυσίου  1985    

338 
 Με τα μαύρα σου τα 

μάτια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη 1998    

339 
 Με την ντάμα, με τον 

ρήγα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Πουλόπουλος  1977    

340  Με την πρώτη στάλα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Φίλιππος Νικολάου  1972    

341 
 Με το στόμα γεμάτο 

φιλιά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  1987    

342 
 Με τους καημούς δεν 

βρίσκεις άκρη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος 

Κουγιουμτζής 

Γιάννης Καλατζής  1971    

343 
 Με φυτέψανε σε 

καμένη γη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982    

344  Μέθυσε απόψε το Λευτέρης Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1969    
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κορίτσι μου Παπαδόπουλος  

345 
 Μεθυσμένο το 

φεγγάρι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1970    

346  Μέρα γεμάτη θλίψη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Λεοντής  

Μανώλης Μητσιάς & Τάνια 

Τσανακλίδου 
1974    

347 
 Μέρες του 

καλοκαιριού 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1970    

348  Μες στην νύχτα αυτή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1971    

349  Μέτρα τα λάθη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Σταμάτης Κόκοτας  1977    

350  Μη γαρίφαλό μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος 

Λοΐζος 

Γιάννης Καλατζής  

 
   

351  Μη γυρίζεις πια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  1989    

352  Μη καλέ μου, μη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1970    

353  Μη λυπάσαι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1973    

354  Μη με κοιτάς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Πάριος  1974    

355  Μη με ρωτάς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Μάνος Λοΐζος  1974    

356  Μη με ρωτάς γιατί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Mario Panas  Βίκυ Λέανδρος  1969    

357  Μη με φιλάς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Mario Panas  Βίκυ Λέανδρος  1969    

358 
 Μη μιλάς μη γελάς 

κινδυνεύει η Ελλάς 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  1989    

359  Μην ακούς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μιχάλης Τερζής  Γιώργος Νταλάρας  1978    

360  Μην κλαις για μένανε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μιχάλης Βιολάρης 1968    

361  Μην κλάψεις, μη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Δήμας  Πασχάλης Τερζής  2016    

362  Μην το πεις το αντίο Λευτέρης Χρήστος Δημήτρης Μητροπάνος  1991    
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Παπαδόπουλος  Νικολόπουλος  

363 
 Μην του μιλάτε του 

παιδιού 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1968    

364 
 Μην τυραννιέσαι 

μάτια μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1970    

365 
 Μια ματιά κι ένα 

μαχαίρι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  Μανώλης Μητσιάς  1973    

366  Μια αυτοκρατόρισσα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Δημήτρης Μητροπάνος  1991    

367 
 Μια βραδιά του 

Μαγιού 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1971    

368 
 Μια γυναίκα ένα 

φουστάνι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώτα Μάνεση  1989    

369 
 Μια Δευτέρα, μια 

Τρίτη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  

 
   

370 
 Μια ζωή 

συγχωροχάρτι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Στράτος Διονυσίου  1985    

371 
 Μια κι είν΄ ο κόσμος 

παγερός 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Δήμος Μούτσης Λιζέττα Νικολάου  1977    

372  Μια Κυριακή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Γρηγόρης Μπιθικώτσης  1969    

373  Μια μανούλα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Χορωδία 1972    

374  Μια μέρα τ΄ Απρίλη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Mario Panas  Βίκυ Λέανδρος  1969    

375  Μια πάπια, μια χήνα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1972    

376  Μια Σαλονικιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Νίκος Ξανθόπουλος  

 
   

377 
 Μικρές 

Επαναστάσεις 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Αλέκα Κανελλίδου  1988    

378 
 Μικρή και 

τριανταφυλλένια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Γκάρτζος  Δημήτρης Ψαριανός  1980    

379  Μίλα μας Φεντά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981    

380  Μίλα μου για τη Λευτέρης Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1971    
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λευτεριά Παπαδόπουλος  

381  Μίλα σιγά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982    

382  Μιλώ γι΄ αυτούς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Λεοντής  Σοφία Βόσσου  

 
   

383 
 Μοιάζεις σαν να 

`ρθες απ΄ το χθες 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1983    

384  Μοιρολόι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982    

385  Μονά ζυγά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Αλέκα Κανελλίδου  1988    

386  Μόνος ήσουν πάντα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Τάσος Καρακατσάνης  Χαρούλα Αλεξίου  1977    

387 
 Μου 'λεγες, μου 

'λεγες 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Πίτσα Παπαδοπούλου  1989    

388  Μου αρκεί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη 2006    

389  Μου ’λειψες πολύ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος Καλδάρας  Σταμάτης Κόκοτας  1977 
 

  

390  Μπαλκόνι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  Γιάννης Πουλόπουλος  1969    

391  Μπανκ Οτομάν 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981    

392 
 Μπήκε ο Χάρος στο 

κελί 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Γρηγόρης Μπιθικώτσης  

 
   

393 
 Μπουζουκομπαγλαμά

δες 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Καλατζής  1974    

394 
 Να `μαι από καμιά 

μεριά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος Βαμβακάρης  Γιώργος Νταλάρας  1978    

395  Να `μουν αγέρας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1970    

396 
 Νά `ταν και να σε ΄ 

κρυβα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  Δήμητρα Γαλάνη  1973    

397 
 Να `χα στους ώμους 

μου φτερά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βαγγέλης Πιτσιλαδής  Γρηγόρης Μπιθικώτσης  1966    

398  Να `χα το χελιδόνι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Δημήτρης 

Μπουκουβάλας  

Αλέκα Μαβίλη  
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399  Να `χαμε τι να `χαμε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Χορωδία 

 
     

400  Να με φιλάς 
 

Μίκης Θεοδωράκης  Μανώλης Μητσιάς  2006   
 

401  Να μη με λένε Στέλιο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Στέλιος Καζαντζίδης  1994      

402  Να σταματούσα τον καιρό 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Μανώλης Μητσιάς  

 
     

403  Να το ξέρεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Πίτσα 

Παπαδοπούλου  

1989      

404  Να ’τανε τι να ’τανε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  1978      

405  Νάνι-νάνι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1973    

406 
 Νανούρισμα ( Ασημιά 

κουδούνια ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Λεοντής  Τάνια Τσανακλίδου  1974    

407  Νανούρισμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος Αλίκη Βουγιουκλάκη  1994    

408  Νεκρή Πασχαλιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταμάτης Κόκοτας  Σταμάτης Κόκοτας  1983    

409  Νοέμβρης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Κουμπής  Μιχάλης Βιολάρης  1972    

410  Νταγιάντα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1973    

411  Νωρίς σ΄ αγάπησα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Γιάννης Κούτρας  1981    

412  Ξανθομαλλού 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Αλίκη Βουγιουκλάκη  

 
   

413  Ξεγυμνώστε τα σπαθιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Γιάννης 

Πουλόπουλος   
   

414  Ξεκινάει τ΄ αρχοντολόι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος Βαμβακάρης  Γιώργος Νταλάρας  1978    

415  Ξένα μάτια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Μανώλης Μητσιάς  

 
   

416  Ξένος για σένανε κι εχθρός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  1989    

417  Ξέρω ένα κορίτσι Λευτέρης Γιάννης Σπανός  Δημήτρης 1972    
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Σχολ. έτος 2014-2015 

 

Παπαδόπουλος  Μαλαβέτας  

418  Ξημερώνει Κυριακή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας 

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969    

419  Ξημέρωσε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991    

420  Ξύπνα λαέ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981    

421  Ξύπνησ΄ η πόλη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1970    

422  Ο Αλέξης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βαγγέλης Πιτσιλαδής  

Πασχάλης & 

Olympians  
   

423  Ο αλήτης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μιχάλης Βιολάρης  

 
   

424 
 Ο άνδρας που θα 

παντρευτώ 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Μάρθα Καραγιάννη  1968    

425  Ο ανθρωπάκος 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Τάνια Τσανακλίδου  1980    

426  Ο αρχηγός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Αλέκα Αλιμπέρτη  1974    

427  Ο γέρος 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  Δημήτρης Ζευγάς  1972    

428  Ο Γιαβρής 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Πάνος Τζανετής  

 
   

429 
 Ο Δραγουμάνος του 

Βεζίρη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λουκιανός 

Κηλαηδόνης  

Μανώλης Μητσιάς  1970    

430  Ο έρωτας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Σταμάτης Κόκοτας  1985    

431  Ο Κιουταχής 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος Βαμβακάρης  Βίκυ Μοσχολιού  1980    

432  Ο Κουταλιανός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1972    

433  Ο Λιόντας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιώργος Νταλάρας  1972    

434  Ο Μαθιός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Κατσαρός  

Πρόδρομος 

Τσαουσάκης   
   

435  Ο μικρός δικτάτωρ Λευτέρης Μάνος Λοΐζος  Αλίκη Βουγιουκλάκη  1972    
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Παπαδόπουλος  

436  Ο μπαγλαμάς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης  

1969    

437  Ο ναύτης το ναυτόπουλο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  1978    

438  Ο Νώντας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μιχάλης Τερζής  Κώστας Σμοκοβίτης  1985    

439  Ο παραγιός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982    

440  Ο Παράδεισός μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Λεοντής  Μανώλης Μητσιάς  1974    

441  Ο ποταμός Γκουαδαλκιβίρ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969    

442  Ο Σαλονικιός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Στράτος Διονυσίου  1985    

443  Ο τελευταίος μάγκας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Κατσαρός  Μαίρη Κριζά  

 
   

444  Ο Τζαννής 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1971    

445  Ο τζίτζικας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας 

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971    

446  Ο τρελός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1970    

447  Ο τρελός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969    

448  Ο φίλος μου ο Παναγής 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Καλατζής  1969    

449  Ο χάρος στην ταβέρνα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Λεοντής  Μανώλης Μητσιάς  1974    

450  Ό,τι κι αν πεις σου λέω ναι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Δήμας  Πασχάλης Τερζής  2016    

451  Οδός Αριστοτέλους 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Χαρούλα Αλεξίου  1974    

452  Οι αγγέλοι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1970    

453  Οι άδειες τσέπες Λευτέρης Μίμης Πλέσσας  Βίκυ Μοσχολιού  1970    

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3188
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12984
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=34
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=2312
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=39
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=214
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=16984
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=129
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=59
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=5129
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=364
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=75
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12460
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=200
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=6640
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=20
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12434
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=139
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=939
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=30205
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=263
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3226
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11683
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=221
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3216
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11764
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=139
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=14338
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=364
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=75
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=62190
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=660
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=204
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=736
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4827
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=221
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11881
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49


136 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 

Σχολ. έτος 2014-2015 

 

Παπαδόπουλος  

454 
 Οι Κυριακές στην 

Κατερίνη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Χαρούλα Αλεξίου  1977    

455  Οι λέξεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  Γιώργος Νταλάρας  2005    

456  Οι μέρες μας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982    

457  Οι προδομένοι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1991    

458  Οι ρηγάδες της τράπουλας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969    

459  Οι τελευταίες μέρες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1971    

460  Οι φοιτητές 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Κριμιζάκης  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1970    

461  Οκτώβρης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Κουμπής  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1968    

462  Οκτώβρης ήταν 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1971    

463  Όλα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991    

464  Όλα για τον έρωτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Ιγνατιάδης  

Γιάννης Πάριος & 

Ελένη Δήμου 
1987    

465  Όλα γραφτήκανε για σένα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  

Γιώργος Νταλάρας & 

Χαρούλα Αλεξίου 
2006    

466  Όλα δικά σου μάτια μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969    

467  Όλα ήταν τόσο ξαφνικά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Αλέκα Κανελλίδου  1988    

468  Όλα θα `χανε αλλάξει 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  1994    

469  Όλα μου τα καράβια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Χαρούλα Αλεξίου  1988    

470  Όλα τα μάτια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1977    

471  Όλα τα πούλησες Λευτέρης Χρήστος Δημήτρης 1991    
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Σχολ. έτος 2014-2015 

 

Παπαδόπουλος  Νικολόπουλος  Μητροπάνος  

472 
 Όλες του κόσμου οι 

Κυριακές 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Χαρούλα Αλεξίου  1977    

473  Όλη μου η ζωή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991    

474 
 Όμορφη, τρελή και 

σκάρτη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Μανώλης Μητσιάς  1990    

475  Ομορφιά μου σ΄ αγαπώ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Τόλης Βοσκόπουλος  1987    

476  Ονειρεύτηκα ένα πάλκο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βασίλης Δήμας  Πασχάλης Τερζής  2016    

477  Όπου πας θα γυρίσεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νικόλας Κουμπιός  Γιώργος Νταλάρας  2008    

478  Ορθόπλωρο καΐκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος Καλδάρας  Σταμάτης Κόκοτας  1977    

479  Όσα γίναν 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος Καλδάρας  Σταμάτης Κόκοτας  1977    

480  Όσο κρατάει αυτή η απάτη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Κώστας Χατζής  Κώστας Χατζής  

 
   

481  Όσοι προδόθηκαν 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Λεοντής  Μπάμπης Τσετίνης  1966    

482  Όταν βλέπετε να κλαίω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Στέλιος Καζαντζίδης  1970    

483  Όταν κλαίει ένας άντρας 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  

Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ  

1971       

484  Όταν πεθάνω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1981      

485  Όταν φτάσεις στην Αθήνα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Mario Panas  Βίκυ Λέανδρος  1969    

486  Όχι, εγώ δε σ’ αγαπώ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Γκάρτζος  Δημήτρης Ψαριανός  1980    

487  Οχτώ μικρά παιδιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Δήμητρα Γαλάνη  1975    

488 
 Παίρνει τους δρόμους η 

καρδιά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1969    

489  Πάλι θα με παίξεις στα Λευτέρης Γιώργος Χατζηνάσιος  Αλέκα Κανελλίδου  1988    
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χαρτιά Παπαδόπουλος  

490  Παλικαράκι που `λιωσα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος Ξαρχάκος  Βίκυ Μοσχολιού  1992    

491  Παλιό τελωνείο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Σταμάτης Κόκοτας  1985    

492  Πάμε γι΄ άλλα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Τόλης 

Βοσκόπουλος  

1987    

493  Παναγιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος Καλδάρας  Γιώργος Νταλάρας  1973    

494  Πάνε να πεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιώργος Νταλάρας  1971    

495 
 Παποράκι ( Παποράκι του 

Μπουρνόβα ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1972    

496 
 Πάρ΄ το τρένο, πάρ΄ το 

πλοίο 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Σταμάτης Κόκοτας  1978    

497  Παραδίνομαι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  1994    

498  Παραμυθάκι μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1971    

499  Παραμύθι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Λεοντής  Μανώλης Μητσιάς  

 
   

500  Παράνομη αγάπη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Πίτσα 

Παπαδοπούλου  

1989 
 

 
  

         

501  Παράπονα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ   
   

502  Πάρε αποφάσεις  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1991    

503 
 Πάρε απόψε την καρδιά μου ( 

Μερακλώθηκα ) 
 Γιάννης Σπανός  

Μιχάλης 

Βιολάρη

ς  

1969    

504  Πάρε με  Θανάσης Πολυκανδριώτης  Γιάννης Βέρος  

 
   

505  Πάρε τα μάτια μου  Χρήστος Λεοντής  Μαρινέλλα  1966    
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506  Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε  Χρήστος Νικολόπουλος  

Χαρούλα 

Αλεξίου  

1988    

507  Πάρε το κλειδί  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Θωμόπουλος  

1970    

508  Πάρτα όλα  Χρήστος Νικολόπουλος  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1991    

509  Πατάρι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Μανώλης 

Μητσιάς   
   

510  Πατέρα μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  

 
   

511  Πεινάω για σένα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Γκάρτζος  Δημήτρης Ψαριανός  1980    

512  Πειραιωτάκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1970    

513  Πενηνταράκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος Βαμβακάρης  Βίκυ Μοσχολιού  1980    

514  Πέντε λεβέντες  Χρήστος Λεοντής  

Μπάμπης 

Τσετίνης  

1966    

515  Πέρα στα παλιά σαράγια  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1970    

516  Πες μου πού πας  Mario Panas  Βίκυ Λέανδρος  1969    

517  Πες πως μ΄ αντάμωσες  Γιάννης Σπανός  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1968    

518  Πες την αλήθεια 
 

Χρήστος Νικολόπουλος  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1991      

519  Πέφτει η Μαδρίτη Λευτέρης Παπαδόπουλος  Παραδοσιακό  

Βίκυ 

Μοσχολιού  

1978      

520 
 Πήρα σύννεφο δυο 

τόπια 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1969       

521 
 Πήρε κι απόψε το 

κατόπι μου 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Γιώργος Κριμιζάκης  Καίτη Αμπάβη  

 
     

522  Πιάσ΄ τα ζάρια Λευτέρης Παπαδόπουλος  Χρήστος Νικολόπουλος  

Χαρούλα 

Αλεξίου  

1988      

523  Πιάσε το ζουρνά Λευτέρης Παπαδόπουλος  Μάνος Λοΐζος  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1972      
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524 
 Πίκρα σταλάζ΄ η 

Κυριακή 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Λίνος Κόκοτος  

Μανώλης 

Μητσιάς 

1973      

525  Πίκρες Λευτέρης Παπαδόπουλος  Χρήστος Νικολόπουλος  Γλυκερία 1991    

526 
 Πίσω απ΄ την 

πόρτα 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Μάνος Λοΐζος  

Γιάννης 

Καλατζής  

1968    

527 
 Πληγωμένος 

Φεντά 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταν

τίνου  

1981    

528  Ποια είσαι Λευτέρης Παπαδόπουλος  Λίνος Κόκοτος  

Δήμητρα 

Γαλάνη  

1973    

529 
 Ποια νύχτα σ΄ 

έκλεψε 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης 

Πουλόπουλ

ος  

1970    

530  Ποια σε φιλάει τώρα  Μίμης Πλέσσας  Βίκυ Μοσχολιού  

 
   

531  Ποιος σου κρατά το χέρι;  Μίμης Πλέσσας  

Τόλης 

Βοσκόπουλος  

1971    

532  Πόσο σ΄ αγαπώ  Γιώργος Χατζηνάσιος  Γιάννης Κούτρας  1981    

533  Πόσο σ΄ αγαπώ  Μάνος Λοΐζος  

Αλίκη 

Βουγιουκλάκη  

1972    

534  Ποτέ ξανά  Γιάννης Σπανός  

Μανώλης 

Μητσιάς  

1981    

535  Πού είσαι αγάπη  Γιάννης Μαρκόπουλος  Λεωνίδας Βελής  1988    

536  Πού να `βρω ένα ζεϊμπέκικο  Γιάννης Σπανός  

Μανώλης 

Μητσιάς  

1981    

537  Πού να βρω αγάπη  Στέλιος Βαμβακάρης  Βίκυ Μοσχολιού  1980    

538  Πού να είσαι 
 

Γιάννης Σπανός  

Γιάννης 

Πουλόπουλος   
   

539  Πού το πουλάνε το κρασί 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιώργος Κριμιζάκης  Δημήτρης Ξενίδης  

 
   

540  Πράσινο δενδρί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  Δήμητρα Γαλάνη  1973    

541  Πρώτη φορά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1969    
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542  Πώς να σε λησμονήσω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Χαρούλα 

Αλεξίου  

1976    

543  Πώς τον αγαπώ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  

Λίτσα 

Διαμάντη & 

Ζωή Φυτούση 

& Θόδωρος 

Κανακάρης 

1967    

544  Ραβαΐσι  Μάνος Ξυδούς Μπάμπης Στόκας  
2010    

545  Ρίξε δώδεκα μαχαίρια   Μάνος Λοΐζος  

Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ   
   

546  Σ΄ αγαπώ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  1978    

547  Σ΄ αγαπώ - σ΄ αγαπώ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1970    

548  Σ΄ αγαπώ και σε θέλω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Παναγιώτης 

Καλαντζόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  2006    

549  Σ΄ ευχαριστώ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1973    

550  Σαββατόβραδο κι είμαι πλάι σου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  

 
   

551 
 Σαββατόβραδο στην 

Καισαριανή 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Σταύρος Ξαρχάκος  

Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης  

1970    

552  Σάλμα για σάλαμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  1978    

553  Σαν δεν ντρέπεσαι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Μη διαθέσιμο   Σταμάτης Κόκοτας  1983    

554  Σαν κάτι έρημα πουλιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Λίνος Κόκοτος  Μανώλης Μητσιάς  1973    

555  Σαν την πικροδάφνη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλο

ς  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Πάριος  1974    

556  Σαν το ληστή Λευτέρης 

Παπαδόπουλο
Γιώργος Κατσαρός  Μαίρη Κριζά  
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ς  

557  Σαν το μετανάστη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Zulfi Livaneli  Μαρία Φαραντούρη 1982    

558  Σε θέλω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Πουλόπουλος  1977    

559  Σε θέλω, τώρα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Γιάννης Βέρος  

 
   

560  Σε λατρεύω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Δημήτρης Μητροπάνος 

& Γλυκερία & Χορωδία 
1991    

561  Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Νίκος Δανίκας  Γιώργος Μαρίνος 1976    

562  Σε μας δε φτάνει το ψωμί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Πάνος Τζανετής  

 
   

563  Σε ποια πελάγη 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη 1998    

564  Σε πρόδωσα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Θανάσης 

Πολυκανδριώτης  

Τόλης Βοσκόπουλος  1987    

565  Σε τρώει η σκουριά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Μάριος Στρόφαλης  Γιώργος Νταλάρας  2009    

566  Σε χιλιάδες σταθμούς 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Μανώλης Μητσιάς  1990    

567  Σε ψάχνω 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Γιάννης Σπανός  Χαρούλα Αλεξίου  1977    

568  Σεβάχ ο θαλασσινός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Μάνος Λοΐζος  Μάνος Λοΐζος  1970    

569  Σεβιλλιάνικο νανούρισμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Γιάννης Γλέζος  Γιάννης Πουλόπουλος  1969    

570  Σεπτέμβρης 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Βασίλης Κουμπής  Γιάννης Θωμόπουλος  1972    

571  Σημαιοστολισμός 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Ανδρέας Λάμπρου  Μιχάλης Δημητριάδης  2012    

572  Σου `χα πει πως πέφτεις έξω Λευτέρης Χρήστος Δημήτρης Μητροπάνος  1991    
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Παπαδόπουλο  Νικολόπουλος  

573  Σπίτι παλιό 
 

Νίκος Λαβράνος  Βίκυ Μοσχολιού  1980    

574 
 Στα δικά σου 

σκαλοπάτια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Νίκος Ξανθόπουλος  

 
   

575 

 Στα χέρια σου 

μεγάλωσαν ( 

Φτωχολογιά ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος Ξαρχάκος  

Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης  

4    

576 
 Στα ψηλά τα 

παραθύρια 
 Σταύρος Κουγιουμτζής Γιώργος Νταλάρας  1975    

577 

 Σταμάτησε του 

ρολογιού τους 

δείκτες 

 Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1970    

578  Στη γειτονιά  Άγγελος Σέμπος  Μαρινέλλα  1965    

579  Στη γειτονιά σου  Σταύρος Κουγιουμτζής Γιάννης Καλατζής  1971    

580  Στην Αιόλου  Γιώργος Κριμιζάκης  Γιώργος Γερολυμάτος 

 
   

581  Στην αλάνα  Γιάννης Σπανός  Γιώργος Νταλάρας  1978    

582 
 Στην Ανατολή στη 

Δύση 
 Μιχάλης Τερζής  Γιώργος Νταλάρας  1978    

583  Στην ξενιτιά  Απόστολος Καλδάρας  Χαρούλα Αλεξίου  1973    

584 
 Στης ζωής σου τα 

σοκάκια 
 Μίκης Θεοδωράκης  Μανώλης Μητσιάς  2006    

585  Στις "Νταλίκες"  Χρήστος Νικολόπουλος  Λεωνίδας Βελής  1987    

586  Στις πυραμίδες  Γιώργος Χατζηνάσιος  Αλέκα Κανελλίδου  1988    

587  Στις στράτες  Στέλιος Βαμβακάρης  Βίκυ Μοσχολιού  1980    

588 
 Στο γύρο του 

θανάτου  
Νίκος Ιγνατιάδης  Γιάννης Πάριος  

 
   

589  Στο εικονοστάσι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Γιάννης Κούτρας  1981    

590 
 Στο ζεϊμπέκικο 

Γρηγόρη 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Μανώλης Μητσιάς  2006    
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591  Στο Κερατσίνι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  Γιάννης Πουλόπουλος  1969    

592  Στο Παρίσι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Χορωδία 1972    

593 
 Στο σώμα σου να 

κατοικώ 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μιχάλης Κουμπιός  Γιώργος Νταλάρας  2006    

594 
 Στον ουρανό να σε 

βρω 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Έλλη Λαμπέτη & 

Δημήτρης Μαλαβέτας 
1972    

595  Στου βελονιού την άκρη  Χρήστος Λεοντής  Μανώλης Μητσιάς  

19

74 
   

596  Στου Δεληβοριά  Σταύρος Ξαρχάκος  Γρηγόρης Μπιθικώτσης 

19

68 
   

597  Στου καιρού τα ρέματα  Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  

19

81 
   

598 
 Στου Σιφνιού το 

μπαρ 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  Μαρία Φαραντούρη     

599 
 Στου σπιτιού σου 

το στενάκι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος      

600  Στράτα-στράτα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Κριμιζάκης  Μιχάλης Βιολάρης  

 
   

601 
 Συλλαβιστά, 

ψιθυριστά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  1988    

602  Συρματοπλέγματα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Αλέκα Αλιμπέρτη  1974    

603  Σφαγή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Αλέκα 

Κανελλίδου  

1988    

604 
 Σ’ αγαπώ ( Κράτησέ 

με ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Ράμμος 

Θέμης 

Αδαμαντίδης  

1982    

605  Σ’ έχασα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  1994    

606 
 Τ' αγόρια έχουνε 

καρδιά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βαγγέλης 

Πιτσιλαδής  

Βίκυ Μοσχολιού  1967    

607 
 Τ΄ αγαπώ και δεν το 

ξέρει 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μιχάλης Τερζής  Χαρούλα Αλεξίου  1977    
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608 
 Τα αγόρια έχουνε 

καρδιά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βαγγέλης 

Πιτσιλαδής  

Βίκυ Μοσχολιού  1968    

609 
 Τα βουρκωμένα 

μάτια μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Ελένη Καραΐνδρου  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1986    

610 
 Τα βυζαντινά σου 

μάτια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος 

Βαμβακάρης  

Γιώργος 

Νταλάρας  

1978    

611  Τα δάκρυά μου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βαγγέλης 

Πιτσιλαδής  

Ρένα Κουμιώτη 1972    

612 
 Τα δυο σου 

χεροπάλαμα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Κριμιζάκης  

Μιχάλης 

Βιολάρης   
   

613 
 Τα θλιμμένα 

τραγούδια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  1987    

614  Τα καρνάγια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1977    

615  Τα κίτρινα ρολόγια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Βαγγέλης 

Πιτσιλαδής  

Ρένα Κουμιώτη 1972    

616 
 Τα λόγια που μας 

χώρισαν 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Λεωνίδας Βελής  1987    

617  Τα μάγια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Μαρία 

Φαραντούρη  

1998    

618 
 Τα μαλλάκια σου 

κυρά μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Στέλιος 

Βαμβακάρης  

Γιώργος Νταλάρας  1978  

3

5

0

5 

    

619  Τα ματάκια σου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Σταμάτης Κόκοτας  1970  

1

7

5

7 

   

620 
 Τα μάτια σου τα 

μελαγχολικά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  

Γιάννης 

Πουλόπουλος  

1977  

3

7

4

7 

   

621  Τα ναύλα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984 
16.11.20

02 

5

2

5

4 

    

622  Τα νυχτομάγαζα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης Πολυκανδριώτης  Γιάννης Βέρος  

 

30.12.20

03 

1

3

5

2 

   

623 
 Τα ξημερώματα 

θα ξεψυχήσω 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  Βίκυ Μοσχολιού  

 

14.12.20

05 

1

4

4
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624  Τα παιδιά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984 
24.09.20

03 

3

3

5

3 

    

625 
 Τα παιδιά της 

πόλης 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λίνος Κόκοτος  Πόπη Αστεριάδη  

 

04.01.20

06 

1

7

2

4 

   

626 
 Τα 

πικροσάββατα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984 
24.09.20

03 

3

7

8

8 

    

627 
 Τα πιο γλυκά μου 

μυστικά 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Γλέζος  Αλέκα Μαβίλη  1969 
29.12.20

05 

1

8

9

6 

   

628  Τα πλεούμενα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος Γιάννης Καλατζής  1971 
12.11.20

03 

3

5

3

5 

   

629  Τα σκούρα μάτια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Σταύρος Κουγιουμτζής Χαρούλα Αλεξίου  1976 
06.09.20

05 

8

2

5

2 

    

630  Τα στοιχεία 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Χατζηνάσιος  Γιάννης Κούτρας  1981 
05.01.20

06 

1

3

2

1 

   

631  Τα τελωνεία 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1991 
04.10.20

04 

1

7

1

5 

   

632 
 Τα φτωχά τα 

κορίτσια 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  Λεωνίδας Βελής  1988 
16.12.20

02 

1

7

2

7 

    

633 
 Τα χεράκια μου 

δεμένα 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Απόστολος Καλδάρας  Χαρούλα Αλεξίου  1973 
10.03.20

05 

3

8

8

4 

    

634  Τα χέρια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1970 
30.08.20

05 

7

4

8

6 

    

635  Τα χέρια  Λευτέρης  Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1970 
06.12.20

05 

1

9

8

4 
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636 
 Τα χέρια των 

κοριτσιών 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Κριμιζάκης  Μαρία Ζοάννου  1979 
20.11.20

06 

1

3

2

2 

   

637  Ταξίμι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984 
24.09.20

03 

3

7

2

2 

    

638  Τέρμα η μιζέρια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίκης Θεοδωράκης  

Μαρία 

Φαραντούρη  

1998 
25.08.20

06 

1

5

9

2 

    

639  Τέσσερις λεβέντες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Λεοντής  

Μανώλης 

Μητσιάς 

1974 
17.03.20

06 

4

1

1

5 

    

640  Τζαμάικα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  

Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ  

1971 
08.11.20

02 

4

2

2

4

2 

  

  

641 
 Τη ζωή μου σου 

έχω δώσει 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  

Γιάννης 

Καλατζής  

1976 
22.11.20

10 

2

1

0

9 

   

642 
 Τι γλυκό να σ΄ 

αγαπούν 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Γιώργος Ζαμπέτας  

  

05.01.20

04 

6

1

8

9

6 

    

643 
 Τι να την κάνω την 

ζωή 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός   1973 
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1

3

0
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 Τι πικρή που είναι η 

ζωή 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Άγγελος Σέμπος   
 

09.08.20

15 

1

0
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 Τι σου `κανα και 

πίνεις 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας    
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1

1
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 Τι σου `φταιξαν τα 

νιάτα μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  
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3

3
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 Τι σου φταίει το 

παιδί 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας   
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2

5
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648  Τίποτα δεν άφησες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος    
18.04.20

05 

2

8

4

4 

    

649  Το `πες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος    
07.11.20

02 

8

6

3

2 

    

       

5

5

9

7

5 

  

  

           

    650  Τι πικρή που είναι η ζωή 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Άγγελος Σέμπος  Μπάμπης Τσετίνης  

 
09.08.2015 114    

651  Τι σου `κανα και πίνεις 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίμης Πλέσσας  Πόλυ Πάνου  1968 11.01.2003 77917 
  

  

652 
 Τι σου `φταιξαν τα 

νιάτα μου 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1969 30.11.2003 3391     

653  Τι σου φταίει το παιδί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίμης Πλέσσας  Στράτος Διονυσίου  1970 28.12.2005 2587    

654  Τίποτα δεν άφησες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Χρήστος Νικολόπουλος  Χαρούλα Αλεξίου  1988 18.04.2005 2856     

655  Το `πες 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Χρήστος Νικολόπουλος  Γιώργος Νταλάρας  1989 07.11.2002 8741     

656  Το άγαλμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  

 
11.01.2003 56475 

  

  

657  Το αγόρι μίσεψε 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Γιάννης Μαρκόπουλος  Αλίκη Βουγιουκλάκη  

 
21.06.2006 3789    

658  Το άδικο δάκρυ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Χρήστος Νικολόπουλος  Δημήτρης Μητροπάνος  1991 04.10.2004 1922    
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 Το άσπρο σου 

πουκάμισο 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Νίκος Αντύπας  Χαρούλα Αλεξίου  2000 25.05.2004 4358     

660  Το αχ, το βαχ, τ΄ Λευτέρης Χρήστος Νικολόπουλος  Στράτος Διονυσίου  1985 13.02.2006 1572    
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αλίμονο Παπαδόπουλ  

661 
 Το βελουδένιο σου το 

γελεκάκι 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίμης Πλέσσας  Μαρινέλλα  1969 15.12.2005 1692    

662  Το βρακί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίκης Θεοδωράκης  Δημήτρης Μητροπάνος  1984 24.09.2003 4653     

663  Το γεράκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίκης Θεοδωράκης  Μανώλης Μητσιάς  2006 13.02.2006 2645    

664  Το γλυκό τ’ αηδόνι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1970 02.09.2005 2675    

665  Το γράμμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Γιάννης Σπανός  Βίκυ Μοσχολιού  1970 09.01.2008 2532    

666  Το γυμνό χέρι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Χρήστος Γκάρτζος  

Δημήτρης 

Ψαριανός  

1980 28.12.2005 1488    

667  Το δικό μου ζωδιο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Γιάννης Σπανός  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1983 23.03.2014 323    

668  Το ζεϊμπέκικο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Νίκος Μαμαγκάκης  

Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ  

1969 16.04.2007 5009    

669  Το θαμπό φανάρι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Σταύρος Ξαρχάκος  

Σταμάτης 

Κόκοτας  

1970 16.04.2004 2155    

670  Το κάδρο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Θανάσης Πολυκανδριώτης  

Τόλης 

Βοσκόπουλος  

1987 01.04.2005 1414    

671  Το καπετανάκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Νίκος Λαβράνος  

Βίκυ 

Μοσχολιού  

1980 04.01.2006 3322    

672  Το κατάντημα ενός Μεκ 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Γιάννης Σπανός  

Δημήτρης 

Μαλαβέτας  

1972 01.04.2009 879    

673  Το κελί 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Μίκης Θεοδωράκης  

Μανώλης 

Μητσιάς  

2006 06.02.2006 2083    

674  Το κόκκινο το στόμα σου 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλ  

Κυριάκος Παπαδόπουλος  

Πασχάλης 

Τερζής  

2016 21.04.2016 60    

675  Το κόκκινο τρένο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Πάνος Τζαβέλας  Πάνος Τζαβέλας  

 
14.08.2009 2983    

676  Το κουκί και το Λευτέρης Λουκιανός Νανά Μούσχουρη  

 
18.04.2004 6054    
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ρεβύθι Παπαδόπουλος  Κηλαηδόνης  

677  Το λαϊκό το καφενείο 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Δήμητρα Γαλάνη  1980 24.09.2003 4398    

678 

 Το λεβεντόπαιδο ( 

Λεβεντόπαιδο Αρίστο 

) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  

Λίτσα Διαμάντη & 

Γιάννης Καλατζής 
1969 15.11.2004 11449    

679  Το Μαρικάκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Μανώλης Μητσιάς  1970 15.12.2005 2884    

680  Το μεθυσμενάκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Χαρούλα Αλεξίου  1974 11.07.2004 5466     

681  Το μελαχροινάκι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής  1968 03.03.2006 5481    

682  Το μήνυμα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος 

Λοΐζος 

Μαρίζα Κωχ  1970 15.12.2003 4521    

683 

 Το ξέρω πια δε μ’ 

αγαπάς ( Έρημοι 

δρόμοι  

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος 

Ζαμπέτας  

Χαρούλα Αλεξίου  1977 31.01.2005 25591 
  

  

684 
 Το ξέρω πως δε θα 

γυρίσεις 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Θανάσης 

Πολυκανδριώ

της  

Τόλης Βοσκόπουλος  1987 01.04.2005 2366    

685 
 Το παιδί που σ΄ 

αγαπάει 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Θωμόπουλος    1472    

686  Το παλιό ρολόι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλο  

Μάνος Λοΐζος  Γιάννης Καλατζής    26260     

687  Το παράπονο  
Σταύρος 

Ξαρχάκος  

Τζένη Καρέζη  1993  9919    

688  Το πέλαγο κορμί σου  
Παντελής 

Θαλασσινός  

Γιώργος Νταλάρας & Παντελής 

Θαλασσινός 
2006  3067     

689  Το πέναλτι   Αλέκα Κανελλίδου  1988  990    

690  Το πρώτο φιλί  Γιάννης Γλέζος  Έλενα Κυρανά  1969  2513     

691  Το Σαββατόβραδο  Μάνος Λοΐζος  Ζωή Φυτούση & Μάριος 1967  4743    

692  Το σούρουπο σα μάλαμα  Γιώργος Σταμάτης Κόκοτας  1978  1608    
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
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Χατζηνάσιος  

693  Το τραγούδι της καρδιάς  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Χαρούλα Αλεξίου  1988  6250     

694  Το τραγούδι της Υακίνθης  
Δημήτρης 

Λάγιος  

Γιώργος Νταλάρας  1991  7434    

695  Το τραγούδι του καβαλάρη  Γιάννης Γλέζος  Γιάννης Πουλόπουλος  1969  2575    

696 
 Το τραγούδι των 

κοντραμπατζήδων  

Χρήστος 

Λεοντής  

Μανώλης Μητσιάς  1974  4451    

697  Το τρένο των οκτώ  Klaus Munro  Βίκυ Λέανδρος  1969  1974    

698  Το τσίρκο  Δήμος Μούτσης Αλίκη  1987  2900    

699  Το φεγγάρι  Χρήστος Λεοντής  

Μανώλης 

Μητσιάς & Τάνια 

Τσανακλίδου 

1974  7552     

700  Το φεγγάρι  Γιάννης Σπανός  

Μανώλης 

Μητσιάς 

 

1970 

 
 2282 

 

701  Το φεγγάρι μες στο δρόμο  Παραδοσιακό  Βίκυ Μοσχολιού  

1

9

7

8 

  
 

  

702  Το φεγγάρι πάνωθέ μου  Μίμης Πλέσσας  Τόλης Βοσκόπουλος  

1

9

7

0 

   

703  Το χατίρι   Δημήτρης Μητροπάνος  1984    

704  Τοίχο-τοίχο 
 

Γιάννης Σπανός  Κώστας Καράλης  1977   
 

  

705  Τόσα καλοκαίρια  Μίμης Πλέσσας  Δάκης  

 
  

 

  

706  Τόσα λάθη  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Πίτσα Παπαδοπούλου  1989   
 

  

707  Τόσο ωραία  Γιάννης Σπανός  Γιώργος Μαρίνος 

 
   

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=166
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=8310
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=610
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=46
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=46
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12484
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=200
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=364
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=82
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=152
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=14347
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=364
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=75
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=206
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=206
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=28655
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=75
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=34
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=49
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=5722
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=105
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3272
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=28
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=1826
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=140
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=2705
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=353
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=60410
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=217
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4033
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=38
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=576
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=15450
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=17771
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=19963
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=24484
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=10687
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=25571
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708  Του αγοριού απέναντι 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μίμης Πλέσσας  

Μαίρη 

Χρονοπούλου  

1

9

6

8 

  

 

 

  

709  Του βαρκάρη ο γιος 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Μάνος Λοΐζος  

Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ  

1

9

7

1 

  
 

  

710  Του γιαλού τα κύματα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιάννης Σπανός  Γιάννης Καλατζής  

1

9

7

4 

  
 

  

711  Του έρωτα η φανέλα 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Λάκης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Νταλάρας  

2

0

0

9 

  
 

  

712  Του μικρού Φλεβάρη Λευτέρης  Γιώργος      
 

  

713  Του ξενιτεμένου η μάνα  
Στέλιος 

Βαμβακάρης  

Βίκυ Μοσχολιού  1980   
 

  

714  Του σκοτωμένου αγοριού  Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1971   

 

 

  

715  Του χωρισμού η πόρτα  Γιάννης Γλέζος  Γιάννης Πουλόπουλος  1969   
 

  

716  Τριάντα νύχτες  Πάνος Πετσάς  Θόδωρος Κανακάρης  1988   
 

  

717 
 Τριανταφυλλένια 

λόγια 
 

Μίκης 

Θεοδωράκης  

Δημήτρης 

Μητροπάνος  

1984    

718  Τσιγάρο πρωινό  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Σταύρος Ζαλμάς  1995   
 

  

719 
 Τώρα γυρνάς στη 

φαντασία 
 

Αναστασία 

Παπαδημητρίου  

Θάνος Πολύδωρας  

 
  

 

  

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=6319
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=40564
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=191
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12383
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=166
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=62319
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=36
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=263
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=38439
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=200
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=49131
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=1563
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=2428
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3268
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=3268
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=28
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=28
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=61352
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=706
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=40578
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=40578
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=2709
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=2709
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=2590
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=17176
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720 
 Τώρα που είμαστε 

αγκαλιά 
 Μίμης Πλέσσας  Λίτσα Σακελλαρίου  

 
  

 

  

721 
 Τώρα που φοράς το 

χακί 
 

Γιώργος 

Χατζηνάσιος  

Αλέκα Κανελλίδου  1988   
 

  

722 
 Υπάρχει κάπου ένα 

παιδί 
 

Κώστας 

Καπνίσης  

Μαίρη Χρονοπούλου  

 
   

723  Υπάρχουν άγγελοι  
Θανάσης 

Πολυκανδριώτη  

Τόλης Βοσκόπουλος  1987   
 

  

724  Φάλτσο τραγούδι  Λίνος Κόκοτος  Μανώλης Μητσιάς  1973   
 

  

725  Φαντασίωση  Βασίλης Δήμας  Πασχάλης Τερζής  2016   
 

  

726  Φεγγαράκι χάσικο  
Βασίλης 

Κουμπής  

Γιάννης Πουλόπουλος  1971   
 

  

727 
 Φεγγάρι μου 

φυλακισμένο 
 Μίμης Πλέσσας  Ρένα Κουμιώτη 1971    

728  Φεντά  Παραδοσιακό  

Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου  

1981    

729  Φεύγει η χαρά 
 

Βαγγέλης 

Πιτσιλαδής  

Μαρινέλλα  1968   
 

  

730  Φεύγεις για τα ξένα  Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1970   
 

  

731  Φεύγω, φεύγω  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Γλυκερία 1991   
 

  

732  Φλεβάρης  
Βασίλης 

Κουμπής  

Ρένα Κουμιώτη 1972   
 

  

733 
 Φλόγες ακούμπησαν 

στον ουρανό 
 Άγγελος Σέμπος  Μαρινέλλα  1966   

 

  

734  Φραγκόκκλησα  Μίμης Πλέσσας  

Γιάννης Πουλόπουλος 

& Πόπη Αστεριάδη 
1969   
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 Φύγε κι ας σε κρίνει ο 

Θεός 
 

Γιώργος 

Κριμιζάκης  
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12162
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12162
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=946
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=40010
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=40010
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=166
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=166
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=191
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11492
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11492
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=909
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=909
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=759
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=31720
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=192
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=192
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=105
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=4862
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=176
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=75
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=62218
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=660
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=204
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11687
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=285
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=285
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11656
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11656
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=263
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=11083
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=34
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=5
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=5
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=50131
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=268
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=268
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=44
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=7877
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=20169
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=45
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=119
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=9635
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=285
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=285
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=263
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12017
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=12017
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=145
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=44
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=7918
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=11
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=24
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=96
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=17177
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=17177
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=237
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=237
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=2260


154 
 

 
Ερευνητική Εργασία  Α΄Λυκείου : « Η γλώσσα του τραγουδιού  ........ μέσα από τη ματιά του στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου» 

 

Σχολ. έτος 2014-2015 

 

 
    1968 

03.0

7.20

06 

5061    

737  Φύτεψε δυο φιλιά    1985 

03.0

7.20

06 

1987    

738 
 Φωτιά χιονίζει ο 

ουρανός 
   1989 

07.1

1.20

02 

3404    

739  Φωτιές 
 

Γιάννης Μαρκόπουλος  

  

04.0

5.20

13 

876    

740 
 Χαλάζι έφερε η 

ψιχάλα 
 Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  1970   

 

  

741  Χαλάλι σου  
Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Βίκυ Μοσχολιού  1980   
 

  

742  Χαμοζωή  Χρήστος Λεοντής  Μπάμπης Τσετίνης  1966   

 

 

  

743 
 Χαρά ( Τέσσερις 

Νομάτοι )  
Μίμης Πλέσσας  Γιάννης Πουλόπουλος  

 
  

 

  

744  Χάραζε 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιάννης 

Μαρκόπουλος  

Δημήτρης Παπαμιχαήλ  

 
  

 

  

745  Χάραμα 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Χρήστος 

Νικολόπουλος  

Κατερίνα Κούκα & 

Σταύρος Ζαλμάς 
1995   

 

  

746 
 Χάρτινο 

τριαντάφυλλο 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιάννης Γλέζος  Γιάννης Πουλόπουλος  1969   
 

  

747  Χελιδονάκι 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Αντώνης Βαρδής  Γιώργος Νταλάρας  1978   
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748  Χελιδονού 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Γιάννης Σπανός  Δημήτρης Μαλαβέτας  1972  1865 
 

  

749 
 Χόρεψε σαν 

Ρωμιά 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Σταμάτης Κόκοτας  1977  1846 

 

 

  

750 
 Χριστέ μου 

αγάπα 

Λευτέρης 

Παπαδόπου

λος  

Απόστολος 

Καλδάρας  

Σταμάτης Κόκοτας  1977  1461 
 

  

751  Χρόνια χελιδόνια 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  

 
1977 

08.1

1.20

02 

14464     

752  Χρόνια πολλά 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Γιώργος Κατσαρός  Μαίρη Κριζά  

 

18.0

4.20

06 

3592 
 

  

753 
 Χώμα μου ( 

Μοιρολόι ) 

Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Νίκος Λαβράνος  Βίκυ Μοσχολιού  1980 

10.0

1.20

06 

1721 
 

  

754  Χωρίς σκοπό 
Λευτέρης 

Παπαδόπουλος  

Χρήστος Νικολόπουλος  Γλυκερία 

 

03.0

7.20

06 

1915 
 

  

755  Χωρισμένοι γονείς Λευτέρης Παπαδόπουλος  Χρήστος Νικολόπουλος   1985 

27.0

4.20

06 

3484 
 

  

756 
 Ψυχή μου κορμί 

μου 
Λευτέρης Παπαδόπουλος  Χρήστος Νικολόπουλος   1988 

16.0

6.20

16 

10 
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