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1 Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΚΟΡΩΝ
Με καρδιά από τόλµθ γεµάτθ
µε µατιά ςαν αςτράpτθ γοργι,
το κακικον ο Ρρόςκοποσ πράττει
όπου χρζοσ ςεµνό τον καλεί.
Με κυςία προτείνει τα ςτικια
για να δϊςει ςτουσ άλλουσ βοικεια.
Λεβεντιά αγακότθσ και αλικεια
του Ρροςκόπου είναι όλ' θ ηωι.
Υψθλόφρων, γενναίοσ, ιππότθσ
ςτθν τιµι του υπόςχεται αυτόσ
και είναι ο λόγοσ του πάντα Κεότθσ
και ςτο Νόµο του µζνει πιςτόσ.
Ζνα άριςτο ςφνκθµα ζχει
Ζςο Ζτοιµοσ τοφτο προςζχει
ςτουσ αγϊνεσ ακοφραςτοσ τρζχει,
είναι εφκυµοσ πάντα γελαςτόσ.
Ρερπατά και βροντά όρθ δάςθ περνά
και το βιµα ταχφ µζς’ ςτουσ κάµπουσ θχεί.
Λεβεντιά αγακότθσ κιϋ αλικεια
του Ρροςκόπου είν' όλθ θ ηωι.

2 ΡΑΓΚΟΣΜΛΟΣ ΡΟΣΚΟΡΛΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Πλοι εµπρόσ το ίδιο τραγοφδι
τϊρα ασ ψάλουµε µαηί,
είναι αδιάφορο αν κανείσ µασ
ζρχεται από ξζνθ γθ.
Ραγωµζνοι από το χιόνι
κι από τον ιλιο µελαψοί
τραγουδάµε ζνα ςκοπό, χαρωποί…
Πλοι οι Ρρόςκοποι είναι όλων
των Ρροςκόπων αδελφοί,
περπατοφν όλοι µε χάρθ
τιµθµζνοι πάνε µπροσ,
δεν είναι τυράννων ςκλάβοι.
Τθν αλικεια αγαποφν,
το παράδειγµα τθροφν του Αρχθγοφ των…
Γιατί είµαςτε αδελφοί
όλοι ς’ ίδιο βακµό
αδελφοί µεγάλοι και µικροί.
Είναι ο κόςµοσ όλοσ δικόσ µασ πζρα ωσ πζρα
µα θ Νίκθ κζλει αγϊνα και δουλειά,
γιατί τα εµπόδια είναι πολλά
ςτο δρόµο µασ µπροςτά
µα κάρροσ ςτθν καρδιά
ζχουµε παιδιά.

3 ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΡΟΣΚΟΡΛΣΜΟΣ
Ιταν µια µζρα που γυρνοφςα µοναχόσ
και που ηθτοφςα να βρω ευτυχίασ λίγο φωσ
τότε µια γνωριµία που `ρκε εκείνθ τθ ςτιγµι
µου `δϊςε κάρροσ ςτθ ηωι.
Και από τότε που δεν είµαι µοναχόσ
φίλοσ µου είναι ο Ελλθνικόσ Ρροςκοπιςµόσ
µϋ ευγνωµοςφνθ κυµάµαι όλα `κείνα τα παλιά
και τθν τυχαία γνωριµία.
Ππωσ µια ςπίκα ςε ολόξερα κλαδιά
και ο Ρροςκοπιςµόσ φουντϊνει αγάπθ ςτθν καρδιά ςαν
φιλικι φωνι ςε ερθµιά που ςυγκινεί
δίνει χαρά ςϋ όποιον ποκεί.

4 ΡΟΣΚΟΡΛΚΟ ΕΧΩ ΡΝΕΥΜΑ
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µεςϋ ςτο µυαλό (3 φορζσ)
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µεςϋ ςτο µυαλό όςο ηω.
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µεςϋ ςτθ καρδιά (3 φορζσ)
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µεςϋ ςτθ καρδιά όςο ηω.
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
τριγφρω µου
(3 φορζσ)
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
τριγφρω µου όςο ηω.

Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µεςϋ ςτο µυαλό,
µεςϋ ςτθ καρδιά,
τριγφρω µου,
προςκοπικό ζχω πνεφµα
ςτο είναι µου όςο ηω.

5 ΤΟ ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΘΣ ΔΟΥΛΕΛΑΣ
Εµπρόσ ασ αρχίςουµε όλοι δουλειά
µϋ ανάλαφρθ καρδιά.
Αυτι κα µασ δϊςει υγεία, χαρά,
εµπρόσ για τθ δουλειά.
ΕΡΩΔΟΣ
Δοφλευε, δοφλευε γζλα πολφ
δίχωσ δουλειά είνϋ θ ηιςθ πεηι
δουλειά - χαρά, δουλειά χαρά
όλοι µαηί ςτθ δουλειά.
Θ δοφλεψθ κάνει γερά τα κορµιά
δίνει υγεία, χαρά.
Οι φίλοι γνωρίηονται µεςϋ τθ δουλειά
εινϋ θ φιλία ιερά.
ΕΡΩΔΟΣ

6 ΚΥΜΘΣΟΥ ΟΡΟΥ ΡΑΣ
Κυµιςου όπου πασ, ςτιγµζσ χαράσ,
ςτιγµζσ χαράσ µαηί µε µασ ςτον κφκλο τθσ πυράσ.
Τα πουλιά τραγουδοφν µαηί µασ,
παίηουν τϋ άςτρα µε το φϊσ.
Τθν πρωϊνι τθν προςευχι µασ
χαιρόταν κι ο Κεόσ.
Κυµιςου όπου πασ...
Χρυςαφζνιεσ θλιαχτίδεσ,
ςτουσ γαλάηιουσ ουρανόυσ.
Για µασ τθσ φφςθσ οι ςελίδεσ
ςε τόνουσ γιορτινοφσ.
Κυµιςου όπου πασ...
Ρεριπζτειεσ ωραίεσ,
αναµνιςεισ ηωθρζσ.
Ονείρου ςκιζσ, φιλίεσ νζεσ,
αγνζσ, χρυςζσ, γερζσ.
Κυµιςου όπου πασ...

7 ΤΟΝ ΘΛΛΟ ΕΧΩ ΣΤΘΝ ΚΑΔΛΑ
Τον ιλιο ζχω ςτθν καρδιά
το γζλιο ςτα χείλθ
τθ ηεςταςιά µεςϋ τθν ψυχι
ςτο ςτικοσ τριφφλλι.
Στον κόςµο όλουσ νϋ αγαπϊ
ςκοπόσ µου ζχει γίνει
και πάντοτε να προςπακϊ
να ηιςει θ ειρινθ.
Τθ φφςθ κι αν πλθγϊςανε
ςε όλο τον κόςµο
κα κάνω να µοςχοβολά
κυµάρι και δυόςµο.

8 ΡΟΣΚΟΡΛΚΟ ΡΝΕΥΜΑ
Με τισ χαρζσ µασ,
µε τισ φωνζσ µασ,
κα τραγουδάµε τθν ηωι!
Με τθν κικάρα,
µε το τραγοφδι,
κα ανεβαίνουµε το ςτρατί!
Μεςϋ ςτισ ςκθνζσ µασ
µε τισ καρδιζσ µασ,
καταςκθνϊνουµε µαηί!
Με τισ χαρζσ µασ,
µε τισ φωνζσ µασ,
κα τραγουδάµε τθν ηωι!
Ολϋ αδελφοί µασ,
οι Ρροςκοποί µασ
που οµορφαίνουν τθν ηωι!
Σϋ ζργα ειρινθσ,
µεγαλωςφνθσ,
όλο κα χτίηουν προκοπι!
Με τϋ αεράκι,
το µελτεµάκι,
όλο φουςκϊνουν τα πανιά!
Γιϋ άγνωςτεσ χϊρεσ
κι ασ ζχει µπόρεσ,
όλο τραβάµε ςτϋ ανοιχτά.

9 ΤΟ ΚΕΦΛ ΣΟΥ ΡΟΤΕ
Το κζφι ςου ποτζ δεν πρζπει να χαλάσ
κα βρεισ µεςϋ τθν ηωι εµπόδια πολλά.
Δουλειά µα και χαρά το ςφνκθµά ςου κα `ναι
πάντα κεφάτοσ και πρϊτοσ ςτθ δουλειά.
Μεςϋ ςτθ ηωι παιδια δεν πρεπεί να `ςαι τεµπζλθσ πάντα
καλι καρδιά κι ζτςι κάνεισ ότι κζλεισ
τρα λα λα λα λα λα τρα λα λα λα λα.
Αν τφχει και κυµϊςεισ πάντα να γελάσ,
κατςοφφθσ να µθν είςαι οφτε και φουκαράσ,
νϋ ακοφσ τουσ πιο µεγάλουσ που ξζρουν τθ ηωι, µθν
είςαι µποφφοσ οφτε κι εγωιςτισ.

10 ΣΑΝ ΤΟ ΞΕΝΟΛΑΣΤΟ ΡΟΥΛΛ
Σαν το ξζνοιαςτο πουλί παντοφ πετϊ
ςε βουνά και ςε λαγκάδια τριγυρνϊ
και για όπλο το ραβδί µου
και για ςτζκι τθν ςκθνι µου
ςτο βουνό καταςκθνϊνω ςτο λεπτό
Γιουπιγιάγια γιοφπι γιοφπι για (4φ)
Στ' ανεµόπτερό µου µόλισ βρεκϊ
ςε ότι κι αν µου δείξουνε ς αυτό
µε χαρά κα το προςζξω
κι ζτςι πάντα κα µπορζςω
ςτουσ αικζρεσ και ςτα νζφθ να ανεβϊ.
Γιοφπι γιάγια γιοφπι γιοφπι για (4φ)
Με καυµάηουν ςαν γυρνϊ απ εκδροµι
µε ςακίδιο παγοφρι και ραβδί
λεω πάντα τθν αλικεια
κι ζχω τοφτθ τθν ςυνικεια
όπου βρίςκοµαι να κάνω το καλό
Γιοφπιγιαγια γιοφπι γιοφπι για (4φ)

11 ΜΑΗΛ ΞΕΚΛΝΘΣΑΜΕ
Μαηί ξεκινιςαµε ατζλειωτο δρόµο
ϊ γειά χαρά .
Κρατϊντασ πιςτό φυλαχτό µασ το Νόµο
ϊ γειά χαρά .
Επωδόσ
Γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
κάµαςτε µαηί,
γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είµαςτε πιςτοί.
Κι αν κφελλεσ ζρκουν να κρφψουν τ' αςτζρια
ϊ γειά χαρά .
Γνωρίηουµε εµείσ να βαδίηουµε ςτζρεα
ϊ γειά χαρά .
Γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
κάµαςτε µαηί
γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είµαςτε πιςτοί.

12 ΣΤΘΝ ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΘ
Στθν καταςκινωςθ ςτισ εκδροµζσ παιδιά
ςτου ςτρατοπζδου γφρω - γφρω τθ φωτιά
µακριά απ’ τθν πόλθ και επάνω ςτα βουνά
τραγουδάµε µε χαρά.
Επωδόσ
Να θ ηωι που δεν τθ νοιϊκει
όποιοσ δεν ζηθςε µαηί µασ
όποιοσ δεν είδε τθ ηωι µασ
πάνω ςτα ψθλά βουνά.
Ράλι κα φφγουµε να πάµε µακριά ζι
κει που δεν βρίςκεται ανκρϊπου πατθςιά
Στ’ αγρίου Ολφµπου και ςτθσ Οίτθσ τισ κορφζσ
ςτα λαγκάδια ςτισ πλαγιζσ.

13 ΡΟΥ ΡΑΣ
Στον Ρροςκοπιςµό ιλκαµε όλοι
να ηιςουµε ωραία ηωι
να ηοφµε τθ µζρα µασ όλθ
ςτα δάςθ και ςτθν εξοχι.
Επωδόσ
Ρου πασ που πασ
ζλα να ηιςεισ µαηί µε µασ
Ρου πασ που πασ
ζλα να ηιςεισ µε µασ
Μεσ τθν ςυντροφιά µασ κα µάκεισ
να είςαι παντοφ γελαςτόσ
Σκοπό τθσ ηωισ ςου κε να ‘χεισ
να είςαι µε όλουσ καλόσ
Επωδόσ
Κα µάκεισ να βρίςκεισ τον δρόµο
ςτα άγνωςτα και ςκοτεινά
Βοικεια κε να’ χεισ το Νόµο
και τα άςτρα τα παντοτινά

14 ΤΟ ΚΕΦΛ ΣΟΥ ΡΟΤΕ
Το κζφι ςου ποτζ δεν πρζπει να χαλάσ
κα βρεισ µεσ ςτθ ηωι εµπόδια πολλά
δουλειά µα και χαρά το ςφνκθµά ςου κα‘ ναι
πάντα κεφάτοσ και πρϊτοσ ςτθ δουλειά.
Επωδόσ
Μεσ ςτθ ηωι παιδιά δεν πρζπει να‘ τεµπζλθσ
πάντα καλι καρδιά κι ζτςι κάνεισ ότι κζλεισ
τρα λα λα λα λα λα λα λα λα κτλ.
Αν τφχει και κυµϊςεισ πάντα να γελάσ
κατςοφφθσ να µθν είςαι οφτε και φουκαράσ
να ακοφσ τουσ πιο µεγάλουσ που ξζρουν τθ ηωι µθν
είςαι µποφφοσ οφτε κι εγωϊςτισ.

15 "Για το 21" (1) (Μουςικι: "Τα τηιτηίκια")
Θ Ραναγιά τα πζλαγα, κρατοφςε ςτθν ποδιά τθσ
τθ Σκιάκο και τθ Σκόπελο, τθν Κφπρο τθ γλυκιά τθσ.
Στο Βόλο το 58, ςτθν εκκλθςιά πθγαίνει
ςτο Ραραλίµνι το εικοςτό πρϊτο, µαηί του ψζλνει.
Ε, ςεισ προςκόποι µου άγγελοι, γεια και χαρά ςασ αδερφοί θ φίλθ
µασ θ "Ελπίδα" ηει
κι όλοι αποκρίνονται µαηί:
Ηει και ηει και ηει και ηει και ηει και ηει και ηει
θ φίλθ µασ θ ελπίδα ηει
Ηει και ηει και ηει και ηει και ηει και ηει και ηει
του γυριςµοφ θ Ελπίδα ηει.
Απ' το φυλάκιο ψθλά, θ Αµµόχωςτοσ µοφ γνζφει
θ παραλία, θ αγορά, αχ πια ηωι δεν ζχει.
Οι εκκλθςιζσ και τα χωριά τα τουρκοπατθµζνα
προςµζνουνε τθ Λευτεριά, Εςζνανε κι Εµζνα.
Ε, ςεισ προςκόποι µου άγγελοι, γεια ςασ κι ϊρα θ καλι
θ πόλθ µου ςασ καρτερεί, να 'ρκετε να 'ρκει κι θ ηωι.
Να 'ρκει θ ηωι θ ελλθνικι ς' αυτιν τθν πόλθ
απ' τ' αρχαία κυπριακι.
Να 'ρκει θ ηωι θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ς' αυτιν τθν πόλθ
απ' τ' ΑΧΑΛΑ ΚΥΡΛΑΚΘ.

16 "Για το 21" (2) (Μουςικι: "Νεφζλθ")
( το τραγοφδι το ζχει γράψει θ 58θ Κοινότθτα Μαγνθςίασ )
Στο Βόλο ζνα αςτζρι, από τθν Κφπρο µόλισ ζχει φζρει
µινυµα Ελπίδασ απ' τα αρχαία µζρθ
που ξζνο πόδι κάποιο µεςθµζρι, πάτθςε τθ ηωι.
Ραιδιά αδικθµζνα, αφιςανε παιχνίδια ςκορπιςµζνα ς'
αυλζσ ςπιτιϊν που παίηαν κακιςµζνα
και τρζξαν για να φτάςουν ιδρωµζνα
κάπου για να ςωκοφν.
Αδζρφια από τθν Κφπρο, µαηί µε ςασ ξυπνιςαµε απ' τον φπνο
και τϊρα όλοι µαηί κα προςπακοφµε, πάλι να 'ρκει θ ηωι
ςτα µζρθ που 'χει λείψει, το φωσ το ελλθνικό που 'χει εκλείψει
τθσ Κφπρου το λουλοφδι για να ανκίςει, ςε όλο το νθςί.
Κα ξθµερϊςει µζρα, που νζοι γζροι πια χωρίσ φοβζρα κα
δουν τα µζρθ που άφθςαν µια µζρα
και πια δικά τουσ κα 'ναι πζρα ωσ πζρα
για πάντα ςτο εξισ.
Τα ςπίτια τουσ κα βροφνε και τον εχκρό ποτζ τουσ δε κα δοφνε
Ρροςκοπιςµό που τόςο αγαποφνε
κα φτιάξουνε και όλοι κα υµνοφνε µε πίςτθ ςτο Κεό.
Αδζρφια από τθν Κφπρο, µαηί µε ςασ ξυπνιςαµε απ' τον φπνο
και τϊρα όλοι µαηί κα προςπακοφµε, πάλι να 'ρκει θ ηωι
ςτα µζρθ που 'χει λείψει, το φωσ το ελλθνικό που 'χει εκλείψει
τθσ Κφπρου το λουλοφδι για να ανκίςει, ςε όλο το νθςί.

17 ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΘΝ ΦΩΝΘ ΜΑΣ
Ακοφςτε τθν φωνι µασ
ςτο φωσ των αςτερίων
ςτθ δφςκολθ εποχι µασ
αφιςτε τθν ηωι µασ ςτα χζρια των παιδιϊν.
Τθ µοναξιά τθ ςβινουν
ανκρϊπων οι φωνζσ
που ηεςταςιά ςκορπίηουν
εκεί που αντικρίηουν, (το φόβο ςτισ ψυχζσ) (2).
εφρζν:
Δυο πινελιζσ αγάπθσ, µια πινελιά ηωισ
ν’ αδράξεισ πια τθ µζρα ςου µπορείσ.
Ζλα κι εςφ µαηί µασ, να πιεισ απ’ τθν πθγι µασ
τθ γλφκα αυτοφ του κόςµου να γευτείσ, να γευτείσ.
Αγάπθ, φωσ και ελπίδα
µεσ τθν µατιά ςου είδα
µου άπλωςεσ το χζρι
µε τθσ φιλίασ τ’ αγζρι τον κόςµο για να δω.
Θ µζρα αυτι χαράηει
φτερουγίςµατα πουλιϊν
ο κόςµοσ ξθµερϊνει
κι εςείσ δεν κα ‘ςτε µόνοι (µες’ τον προςκοπιςµό) (2). Δυο
πινελιζσ αγάπθσ, µια πινελιά ηωισ
ν’ αδράξεισ πια τθ µζρα ςου µπορείσ.
Ζλα κι εςφ µαηί µασ, να πιεισ απ’ τθν πθγι µασ
τθ γλφκα αυτοφ του κόςµου να γευτείσ, να γευτείσ.

18 ΑΡ’ ΤΑ ΨΘΛΑ ΓΛΑ ΡΛΟ ΨΘΛΑ
Ψθλά βουνά ζχει θ ηωι µασ
ςτισ πιο απάτθτεσ κορφζσ τουσ θ χαρά
δεν µασ τροµάηουν χιόνια
το δρόµο ξζρουµε που βγάηει ςτα ψθλά…
εφρζν:
Απ’ τα ψθλά για πιο ψθλά κινάµε
πάνω απ’ τ’ αςτζρια φτερουγίηει θ ψυχι µασ
κι είναι θ ηωι µασ
ουράνιο τόξο µες’ ςτθ µπόρα αυτισ τθσ Γθσ.
Ριαςµζνοι όλοι, χζρι - χζρι
κε ν’ ανεβοφµε ωσ τθν πιο ψθλι κορφι
πάντα αδελφωµζνοι
να ‘ρκει θ αγάπθ ν’ αγκαλιάςει όλθ τθ Γθ.
εφρζν

19 ΒΑΔΛΗΕ ΜΡΟΣΤΑ ΣΥΝΕΧΩΣ
Βάδιηε µπροςτά ςυνεχϊσ
κοίταηε πάντα ςτο φωσ
χαµογζλα δεν είν’ αργά
ζχεισ ψυχι ζχεισ καρδιά.
Ψάχνε µζςα ςου ςυνεχϊσ
γφρω ςου υπάρχει το φωσ
δίπλα ςου τ' άλλα παιδιά
υπάρχει ακόµα ανκρωπιά.
Θ ηωι κυλά ςυνεχϊσ
φρόντιηε να είςαι ςτο φωσ
πίςτευε πωσ δεν είν’ αργά
µείνε νζοσ παντοτινά.
Δοφλευε µ’ ζνα ςκοπό
κάν' τον κόςµο τοφτον εδϊ
πιο καλό απ’ ότι τον βρεισ
προςπάκθςε εςφ κι εµείσ

20 BROWNSEA
Φφγαν πζραςαν τα χρόνια
κι όµωσ πάντα κε να ηει
θ φωτιά που εξεπετάχτει
από ‘κεινο το νθςί.
εφρζν:
Είναι µακριά αυτι θ βραδιά ςτο Brownsea.
Είναι θ φωτιά που µασ κερµαίνει τθν ψυχι.
Είναι θ ςιωπι που αυτι αιϊνια µαρτυρά.
Είναι χαρά που µασ ενϊνει από παιδιά.
Στθ φωτιά µασ µαηεµζνοι
ςιωπθλοί προςκυνθτζσ
οι µατιζσ µασ καµπωµζνεσ
οι αναµνιςεισ µασ νωπζσ.
εφρζν
90 χρόνια τϊρα
κυνθγάµε τισ κορφζσ
για να ηιςουµε ενωµζνοι
ςαν ιδανικζσ µορφζσ.
εφρζν (2)

21 ΓΕΦΥΑ
Εςείσ που τϊρα φτιάχνετε το αφριο,
παιδιά όλθσ τθσ Γθσ µε ξενοιαςιά,
κρατιςτε τθσ ηωισ ςασ το πθδάλιο,
χαράξτε τθν πορεία ςασ µπροςτά.
εφρζν:
Φτιάξτε µια γζφυρα, φτιάξτε µια γζφυρα, µεγάλθ, να
γεφυρϊςουµε το χάςµα τθσ ηωισ.
Φτιάξτε µια γζφυρα, δϊςτε τα χζρια ςασ και πάλι, τθν
αδικία κανείσ δεν πρζπει να δεχτεί.
εφρζν
Σ’ εςάσ κα παραδϊςουµε ςκυτάλθ,
ς’ εςάσ κα εµπιςτευκοφµε τθν ηωι.
Ρροςπάκεια να κάνετε µεγάλθ,
για να ‘ρκει χαρά ςε όλθ τθ Γθ.
εφρζν
Κα φτιάξουµε ζνα κόςµο δίχωσ πόνο
κα δϊςουµε ηωι Ρροςκοπικι
χαρά κα βαςιλεφει αυτι µόνο
για να ‘ναι παντοτινι.
εφρζν

22 ΓΥΩ - ΓΥΩ ΣΤΘ ΦΩΤΛΑ
Πλοι γφρω µαηεµζνοι,
γφρω - γφρω ςτθ φωτιά,
ςτουσ ςκοποφσ µασ ενωµζνοι,
γφρω - γφρω ςτθ φωτιά,
οι ανκρϊπινεσ καρδιζσ µασ
ασ γεµίςουµε χαρά. (2)
Με τισ ςκζψεισ µασ κακάριεσ,
ανεβαίνει θ φωτιά
τραγουδάµε τισ χαρζσ µασ
ανεβαίνει θ φωτιά,
και απλϊνουµε ςτθν πλάςθ
τθν Ρροςκοπικι καρδιά. (2)
Ασ ςβιςουµε όλα τα πάκθ
όπωσ ςβινει θ φωτιά,
ασ ξεχάςουµε τισ λφπεσ,
όπωσ ςβινει θ φωτιά
θ αγάπθ δεν κα ςβιςει
οφτ’ θ ανκρϊπινθ χαρά. (2)

23 ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ
Δεν είναι του ιλιου οι αχτίδεσ
που βλζπεισ να βγαίνουν το πρωινό.
Δεν είναι το παιχνίδι τθσ φλόγασ
επάνω ςτα ξυλά το δειλινό.
εφρζν:
Είν’ θ παρζα που αγαπάσ
περνάσ ωραία όπου και αν πασ
είν’ τθσ ηωισ ςου θ κάκε ςτιγµι
που κυµάςαι.
Δεν είναι οι ςκζψεισ που φεφγουν
καβάλα ς’ αγζρι καλαςςινά.
Δεν είναι θ ανάςα που αχνίηει
επάνω ςτο χιόνι ςε κάποιο βουνό.
εφρζν
Δεν είναι θ πόλθ που αφινεισ
ορίηοντα να βρεισ πιο φωτεινό.
Δεν είναι οι δρόµοι που βλζπεισ
ν’ ανοίγονται µπροσ ςου το πρωινό.
εφρζν

24 ΕΛΜΑΣΤΕ ΕΜΕΛΣ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΗΩΘΣ

Είµαςτε εµείσ τθσ νζασ ηωισ
οι αλθκινοί τθσ οικοδόµοι,
µε τα φτερά τθσ κειασ πνοισ,
όλοι ανοιχτοί για µασ οι δρόµοι. (2)
Με τθν αυγι ξυπνάµε αγνοί
και λάµπει γφρω µασ θ λάςπθ,
φεγγοβολοφνε οι ουρανοί,
να µποροφςε ο νουσ µασ να τουσ φτάςει. (2)
Γεια ςασ χαρά ςασ αδελφοί,
που δεν ςασ λφγιςαν οι κόποι,
πλάι ςασ βαδίηουµε πιςτοί
κι εµείσ λεβζντεσ ςτρατοκόποι. (2)
Εµπρόσ ν’ αρχίςουµε δουλειά
χρυςά να χτίςουµε παλάτια,
τ’ άγρια να ανζβουµε ςκαλιά
µε τθσ αγνισ ψυχισ τα µάτια. (2)
Κι ζτςι ακϊοι ςαν τα πουλιά,
και φλογεροί ωςάν τον ιλιο
λευκά κ’ ανοίξουµε πανιά
για τθσ αγάπθσ το βαςίλειο.

25 ΕΛΑ ΜΑΗΛ ΜΑΣ
εφρζν:
Ζλα µαηί µασ -ηί µασ -ηί µασ
δεσ τθν ηωι µασ -ι µασ -ι µασ
ςε καταςκινωςθ - εκδροµι
ςε µια χαροφµενθ ηωι.
Ζνασ για όλουσ - όλουσ - όλουσ
κι όλοι για ζνα - ζνα - ζνα
είναι το ςφνκθµα για µασ
για να βαδίηουµε µπροςτά.
Μζςα ςτισ δράςεισ µασ παιδιά
µασ ζχουν ςτρϊςει ςτθ δουλειά
λάντηα, καψόνι και ςκοπιζσ
κι αυτά δεν είναι υπερβολζσ.
Ρρωί - πρωί µασ ξυπνάν
όλο αγγαρείεσ µασ ηθτάν
µα κζφι ζχουµε εµείσ
ςαν Ρρόςκοποι, µθν απορείσ…
εφρζν
Και το βραδάκι ςτθ πυρά
κα τραγουδάµε µε χαρά
τισ όµορφεσ µασ τισ ςτιγµζσ
µόνο αυτζσ είναι αρκετζσ.
Μα κάποτε ςαν φφγουµε
και µόνοι ςπίτι µείνουµε
τότε κα ξζρουµε καλά
πωσ αγαπάµε όλα αυτά…
εφρζν

26 ΕΛΑ ΜΑΣ

Να ‘ςαι ζτοιµοσ τθν άλλθ Κυριακι
ξεκινάµε να πάµε τρελι εκδροµι
προετοίµαςε εφόδια, παγοφρι, νερό
βάλτα ςε ςακιδιάκι, βαλίτςα µθ δω.
εφρζν:
Ζλα µαηί µασ, ςτθν εκδροµι και ςτθ τρζλα µασ
ζλα µασ, ζλα µασ.
Πλθ µζρα κα παίηεισ παιχνίδια πολλά
κράτα δφναµθ, ςτο τζλοσ υπάρχει πυρά
κα ‘ναι µια ευκαιρία µοναδικι
κα ‘ναι θ Ενωµοτία, να είςαι και ςυ.
εφρζν
Αν που ξζχαςα για το φαΐ να ςου πω
κα ‘ναι γεφµα νόςτιµο και κρεπτικό
κι αν ρωτάσ το που και πωσ κα µαγειρευτεί
ζχεισ αναλάβει ςκεφθ να βρεισ εςφ.
εφρζν

27 ΕΛΑ ΦΛΛΕ
Ξεκινάµε, ξεκινάµε
κι ζχουµε για ςτόχο µασ
κάκε άνκρωποσ να κάνει
ότι λζει ο Νόµοσ µασ.
Ζλα φίλε, αδελφζ µου,
πάρε τϊρα µόνο αυτό,
τθν αγάπθ λίγο κζφι
και µαντιλι ςτο λαιµό.
Στθν αρχι µε το παιχνίδι
και τουσ κόµπουσ, τισ φωτιζσ,
καλζσ πράξεισ και αγάπθ
πάντα µζςα ςτισ καρδιζσ.
Ζνα µινυµα αγάπθσ
ς’ ευτυχείσ και δυςτυχείσ
είµαςτε όλοι µασ αδζλφια
ζτςι ασ γίνεται και ‘ςεισ.
Μόνο ζνα µικρό ςποράκι
ρίξαµε εµείσ ςτθ Γθ
κι όµωσ κάποτε κα φζξει
ςϋ ζνα δάςοσ θ αυγι.
Ζλα φίλε, αδελφζ µου,
πάρε τϊρα µόνο αυτό,
τθν αγάπθ, λίγο κζφι
και µαντιλι ςτο λαιµό.

28 ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΡΟΣΚΟΡΛΣΜΟΣ
Ιταν µια µζρα που γυρνοφςα µοναχόσ
και που ηθτοφςα να βρω ευτυχίασ λίγο φωσ,
τότε µια γνωριµία που ‘ρκε κείνθ τθ ςτιγµι,
µου ‘δωςε κάρροσ ςτθ ηωι.
εφρζν:
Ελαλαζ λα-λα-λα
λα-λα-λα-λα λα-λα-λα-λα
Ελαλαζ λα-λα-λα
λα-λα-λα-λα λα-λα-λα-λα
Ελαλαζ λα-λα-λα
λα-λα-λα-λα λα-λα-λα-λα
λα λα λα-λα-λα-λα.
Και από τότε που δεν είµαι µοναχόσ,
φίλοσ µου είναι ο Ελλθνικόσ Ρροςκοπιςµόσ
µ’ ευγνωµοςφνθ κυµάµαι όλα κείνα τα παλιά
και τθν τυχαία γνωριµιά.
εφρζν
Κι' όπωσ µια ςπίκα ςε ολόξερα κλαδιά,
και ο Ρροςκοπιςµόσ φουντϊνει αγάπθ ςτθν καρδιά, ςαν
φιλικι φωνι ςε ερθµιά που ςυγκινεί,
δίνει χαρά ς’ όποιον ποκεί.
εφρζν

29 ΕΜΕΛΣ ΕΛΜΑΣΤΕ ΡΟΣΚΟΡΟΛ

Εµείσ είµαςτε Ρρόςκοποι
ψυχι και ςϊµατα γζρα,
δυνατά.
Ο ρόλοσ µασ εδϊ ςτθ Γθ
είναι να ςκορποφµε τθν χαρά.
ϋΟ,τι και αν πει ο Ρρόςκοποσ
ο λόγοσ του είναι πιςτευτόσ
(και κάκε νόµοσ τθσ γλυκιάσ
πατρίδασ είναι πάντα ςεβαςτόσ). (2)
Φερόµαςτε αδελφικά
προσ κάκε άλλο Ρρόςκοπο,
και βοθκοφµε µε χαρά
τον άρρωςτο και τον φτωχό.
Αγνζσ είναι οι ςκζψεισ, καλζσ είναι οι πράξεισ
και οικονόµοσ είναι αυτόσ
(είναι εργατικόσ κι αποφαςιςτικόσ,
είναι προσ όλουσ αδελφόσ) (2)

30 ΕΜΕΛΣ ΟΛ ΡΟΣΚΟΡΟΛ ΛΕΜΕ ΝΑΛ

Εµείσ οι Ρρόςκοποι λζµε ΝΑΛ
ςτα ωραία λζµε ΝΑΛ
ςτθ κρθςκεία λζµε ΝΑΛ
ςτθ

ςθµαία

λζµε

ΝΑΛ

ςτθ βοικεια λζµε ΝΑΛ
ςτθν ειρινθ λζµε ΝΑΛ
ΠΧΛ λζµε ςτο µίςοσ
ΟΧΛ ςτον πόλεµο παιδιά (2)
Στθν αλικεια λζµε ΝΑΛ
ςτθν οικονοµία ΝΑΛ
για δθµιουργία ΝΑΛ
για αυτοπεικαρχία ΝΑΛ
ςτα τραγοφδια λζµε ΝΑΛ
ΟΧΛ ςτθν αυταρχία
ΟΧΛ και ςτθν αµάκεια. (2)
Στουσ γονείσ µα λζµε ΝΑΛ
ςτθ φιλία λζµε ΝΑΛ
για τθ φφςθ λζµε ΝΑΛ
ςτθν ευκφνθ λζµε ΝΑΛ
για το ςζβασ λζµε ΝΑΛ
και για το Τριφφλλι ΝΑΛ
ΟΧΛ λζµε ςτθν πόλθ
ΟΧΛ και ςτο µπετόν αρµζ. (2)

31 ΕΝΑ - ΤΛΑ - ΡΕΝΤΕ - ΕΝΝΛΑ

Ζνα - τρία - πζντε - εννιά
όρτςα ανοίχτε τα πανιά
ζνα - τρία - πζντε - οχτϊ µου
πάρε αγζρα τα’ όνειρό µου.
Μινυµα µαλαµατζνιο
πίνω αγζρα δεν χορταίνω (2)
µινυµα καλό ςου φζρνω.
Ζνα - τρία - πζντε - εννιά
µε τα’ ανζµου τα πανιά
ζνα - τρία - πζντε - οχτϊ µου
φζρνω τθ χαρά του κόςµου.
Θ αυγι γεννά το χρϊµα
το λουλοφδι ανκεί ςτο χϊµα (2)
το τραγοφδι ανκεί ςτο ςτόµα.

32 ΕΛΝΑΛ ΗΑΛΘ

Κεσ να µου πεισ τον τρόπο
τθσ ηωισ ςου κάτι τάραξε,
κεσ να µου πεισ ςτο βάκοσ
τθσ καρδιάσ ςου κάτι άλλαξε.
Για ζνα ςκοπό εµείσ κα προχωροφµε ςε
ζνα ρυκµό εµείσ κα τραγουδοφµε
Ρρόςκοποι όλοι µαηί ενωµζνοι
µε µια φωνι είµαςτε αδελφωµζνοι. Κεσ
να µου πεισ
τα χρόνια που µασ χϊριςαν πωσ χάκθκαν
κεσ να µου πεισ τα οράµατα
που βάηουµε πωσ πλάςτθκαν.
Ρλα-ςτικανε για εµάσ που προςπακοφµε
πλα-ςτικανε και ςαν πουλιά πετοφνε.
Γι αυτό και εµείσ µαηί κα προχωροφµε
ςε ζνα ρυκµό εµείσ κα τραγουδοφµε
Ρρόςκοποι όλοι µαηί ενωµζνοι
µε µια φωνι είµαςτε αδελφωµζνοι.

33 ΕΡΘΓΑ ΜΛΑ ΜΕΑ

Επιγα µια µζρα να πάρω αζρα
ςτθ κάλαςςα µε το µπαµπά,
και είδα ανκρϊπουσ τουσ λζγαν Ρροςκόπουσ
µε παντελονάκια κοντά.
Ζπαιηαν, γελοφςαν, πθδοφςαν, φυροφςαν
και όλοι φαίνονταν καλοί,
και ο µπαµπάσ ςε λιγάκι µου λζει
«Βρε Γιαννάκθ, δε βάηεισ κι εςφ τθν ςτολι;»
Ωχ, πωσ µου ‘ρκε αυτό το κακό
Ωχ, και κα τρελακϊ
Δε µ’ αρζςουν εµζνα οι εκδροµζσ
Ωχ, αυτζσ οι εκδροµζσ.
Με πιραν, µε ντφςαν και πάλι µε φτιάξαν
ολόκλθρο µεσ το χακί,
µου ‘δωςαν καπζλο πλατφ ςα µαςτζλο
και ζνα κοντάρι µακρφ.
Μου ‘δϊςαν µαντίλι, κορδόνι, τριφφλλι
και µου ‘παν τράβα εµπρόσ,
γιατί Ρρόςκοποσ είςαι, διαρκϊσ κα κινείςαι
όπου ςε διατάξει ο Αρχθγόσ.

34 ΕΧΟΝΤΑΛ ΕΦΛΡΡΟΛ
Ζρχονται ζφιπποι
και µε ςαλπίςµατα
οι κυνθγοί ςτο κυνιγι
λάµπει ωχρό το φωσ
του φεγγαριοφ ψθλά
και κελαθδοφν τα πουλάκια
Ραµ - παµ - παράµ - παµ - παµ ...
Να τα ςκυλιά ορµοφν
και µε κραυγζσ χαράσ
κφκλωςαν ζνα ελάφι
τρζχει το δφςτυχο,
τρζχει και κρφβεται
για να ςωκεί απ’ τα βόλια.
Ραµ - παµ - παράµ - παµ - παµ ...
Φεφγουν οι κυνθγοί,
πάνε ςτα ςπίτια τουσ
µε το πολφ το κυνιγι
ς’ ζνα παράκυρο,
µια παιδικι µατιά
βλζπει µε πόνο κι αγάπθ.
Μµµ - µµµ .……

35 ΕΤΣΛ ΜΑΚΑΜΕ ΕΜΕΛΣ

Νφχτα πζφτει ςτα βουνά
το φεγγάρι πάνω φζγγει
αεράκι που φυςά
και γλυκά πάνω µασ τρζχει.
Δζντρα γφρω µασ πολλά
εν’ αςτζρι κάπου πζφτει
µια ευχι κ’ µια ςκζψθ
τθσ δικιάσ µασ ςυντροφιάσ.
Ζτςι µάκαµε εµείσ
ηοφµε πάντα µες’ τθν φφςθ
ηοφµε κάκε τθσ ςτιγµι
ζτςι µάκαµε εµείσ.

36 ΗΘΣΕ ΤΘΝ ΡΕΛΡΕΤΕΛΑ

Να ‘ρκεισ αυτι τθν όµορφθ εποχι
και το τριφφλλι για πανί, να φφγουµε µαηί. Να
‘ρκεισ και µε καρδιά Ρροςκοπικι
να ηιςουµ’ όλοι µια ηωι καταςκθνωτικι. Ηιςε
τθν περιπζτεια, είν’ όλα υπζροχα, ςκθνζσ,
πφρεσ µπερδζµατα,
παιχνίδια, µαγειρζµατα και πάντα
τραγοφδι, γζλιο, κζφι, αγάπθ και χαρά
δουλειά, ευκφνθ και µπλα - µπλα
µα όταν όλα τελειϊνουνε κα λεσ.
Τθν περιπζτεια ζλα και ηιςε
τθν περιπζτεια, όπου βρεκεί…
και ςτθν καρδιά ςου για πάντα κλείςε
τθ προςφορά ςου για το παιδί.

37 ΗΩΓΑΦΛΗΕ…

Ηωγράφιηε…
ψάξε να βρεισ τισ πιο µικρζσ χαρζσ,
που οµορφαίνουν αυτι τθν πεηι
ςκλθρι ηωι.
Ηωγράφιηε…
και βάφε όςο πιο ςυχνά µπορείσ,
το χρϊµα είναι τθσ ηωισ το φωσ
µθν το ξεχνάσ.
Ηωγράφιηε…
παρ’ τθν παλζτα και τον µουςαµά,
δίωξε τθν λφπθ, δϊςε τθν χαρά
µε χρϊµατα.
Ηωγράφιηε…
Και δϊςε φφοσ µζςα από τθν ψυχι
ςκορπά παντοφ το φωσ και τθν ηωι
τθσ τζχνθσ , τθσ καλισ.

38 ΗΩΘ ΡΟΣΚΟΡΛΚΘ Λ
Σαν ιµουν πιτςιρίκοσ µια ςταλιά,
µε ντφςανε αµζςωσ ςτα χακιά.
Με βλζπανε και ςκάγανε ςτα γζλια οι δικοί
µα εγϊ ηθτοφςα φίλοι µου ηωι Ρροςκοπικι.
Ραραραραµ - παµ - παµ
Ραραραραµ - παµ - παµ
Να δζνω κόµπουσ άδετουσ µε ‘µακαν ςτο λεπτό, να
λφνω κόµπουσ άλυτουσ, άλλο τρανό κι αυτό. Με
τάραξαν ςτισ εκδροµζσ φαςόλια και φακι, µα εγϊ
ηθτοφςα φίλοι µου ηωι Ρροςκοπικι.
Ραραραραµ - παµ - παµ
Ραραραραµ - παµ - παµ
Στο πλφςιµο ξεπζραςα τθ µάνα µου παιδιά, να
κακαρίηω ξζρετε µου πιάςτθκε θ καρδιά. Σκοπόσ
από τισ δυο ωσ τισ ζξι το πρωί
µα εγϊ ηθτοφςα φίλοι µου ηωι Ρροςκοπικι.
Ραραραραµ - παµ - παµ
Ραραραραµ - παµ - παµ
Και τϊρα που τθν ζµακα τθν κόλαςθ αυτι,
κι από τθ µφτθ πιάςτθκα ςαν ζξυπνο πουλί.
Οι πίκρεσ και τα βάςανα τθν ‘καναν ηθλευτι
κι ονειρεµζνθ αυτι ηωι τθν λεν προςκοπικι.
Ραραραραµ - παµ - παµ
Ραραραραµ - παµ - παµ

39 ΡΟΣΚΟΡΛΚΘ ΗΩΘ ΛΛ

Άλλοι γυρνάνε µες’ τθ γειτονιά
µα εµείσ γυρνάµε πάνω ςτα βουνά,
µακριά από τθσ πόλθσ τθ καπνιά
µζςα ςτθ φφςθ µε ξεγνοιαςιά.
εφρζν:
Πλοι τθν αγαπάµε αυτι
τθ ηωι τθ Ρροςκοπικι
όλοι τθν αγαπάµε πολφ (2)
γιατί µασ δίνει µια νζα πνοι.
Άλλοι ξυπνάνε αρκετά αργά
εµείσ ξυπνάµε απ’ τα χαράµατα,
και µεσ τθ κρφα πρωινι δροςιά
µε κζφι αρχίηουµε δουλειά.
εφρζν

40 Θ ΒΟΧΘ

Στάλα - ςτάλα θ βροχι
όλα τα µουςκεφει
ςτάλα - ςτάλα θ βροχι
βρζχεςαι κι εςφ.
Ξζρω καλά το δρόµο,
γνωρίηω το χωριό
περνϊ µες’ απ’ τισ λάςπεσ
κι όµωσ πάντα τραγουδϊ.
Ρατάω µες’ ςτθ λάςπθ,
βουτιζµαι ωσ το λαιµό,
όµωσ εγϊ προςζχω πάντα
να µθ λερωκϊ.
Μα πίςω απ’ τθ µαυρίλα
βγαίνει ο ιλιοσ χαρωπόσ,
ςτεγνϊνει το χωριό
κι όλουσ κι όλα ςτο λεπτό.
Στάλα - ςτάλα θ βροχι
τα ςφννεφα φεφγουν
ζπαψε πια θ βροχι
ςτζγνωςεσ κι εςφ.

41 Θ ΓΕΛΤΟΝΛΑ ΜΑΣ
Κάπου µζςα ςτθν καρδιά µασ
ηει µια άλλθ γειτονιά
όµορφθ και ονειρεµζνθ
όπωσ ιτανε παλιά
Με ςπιτάκια και ανκρϊπουσ
δίπλα - δίπλα λεσ και είχαν µια καρδιά
µε γαηίεσ να µεκάνε όλουσ
και ςτουσ δρόµουσ τρζχανε παιδιά.
Ξεχαςµζνθ γειτονιά µασ
ζλα εδϊ ηωντάνεψε
πεσ µασ κάτι απ’ τθ ηωι ςου
όπωσ άλλοτε.
Νάτθ - νάτθ θ αυλι µασ
γλάςτρεσ µε γεράνια και βαςιλικό
και το βράδυ ζξω ςτο πεηοφλι
κουβεντοφλα κάτω απ’ τθ µουριά.
Νάτθ - νάτθ κι θ παρζα
ςτθν αλάνα τόπι και κυνθγθτό
και τα κοριτςάκια ςαν κουµπάρεσ
φτιάχνουν από λάςπθ φαγθτό
Ξεχαςµζνθ πολιτεία
αχ και να ηωντάνεψεσ
να οµορφφνεισ τθ ηωι µασ
κι όλουσ να αγκάλιαηεσ.

42 Θ ΓΩΝΛΑ ΤΟΥ ΗΩΓΑΦΟΥ

Ολαρία - ολαρά…
Χρϊµα πζφτει από ψθλά
χρϊµα πζφτει και τονϊνει τθ ηωι µασ
και το κζφι µασ τραβάει για τα ψθλά.
Χρϊµα πζφτει και οµορφαίνει τθν ψυχι µασ
ςτθν καρδιά µασ κάποιοσ ακουµπά…
Ολαρία - ολαρα
Το πινζλο πάει ςτραβά
οι ςκιζσ µε τισ ανταφγειεσ ςυναντιοφνται
και τα πρόςωπα αςχθµαίνουν ςτο πανί
ςτθν παλζτα οι µπογιζσ µασ τυραννιοφνται.
Αχ! Ο δφςµοιροσ δε βγάηω πια ψωµί…
Ολαρία - ολαρά…
Κακιςµζνοσ ςτθ γωνιά
περιµζνω τον πελάτθ να κακίςει
να ποηάρει ςτο προφίλ και ςτο ανφάσ.
Σ’ ζνα τοίχο κα το βάλει να καυµάςει
το πιγοφνι του τι όµορφα κρεµάσ!…
Ολαρία - ολαρά…
Χρϊµα πζφτει από ψθλά.

43 Θ ΔΥΣ

Απ’ ‘να βελανίδι
ξεφφτρωςε µια δρυσ
βακιζσ είναι οι ρίηεσ
και ο κορµόσ βαρφσ.
Τα φφλλα τθσ µυριάδεσ
χιλιάδεσ τα κλαριά
κρατάνε ςτθν κορυφι τουσ
τ’ αςτζρι του βορρά.
Κι από το Βοριά πζρα ςτο νοτιά
ςε ανατολι και δφςθ
θ αγάπθ πάλι κι θ χαρά
το χορό ζχουνε ςτιςει.
Τραλα - λα - λα - λα

44 Θ ΛΣΤΟΛΑ

Τθν Λςτορία τθν γράφουν µόνο
όςοι δεν φεφγουν ποτζ, ποτζ
µπροςτά ςτθ λφπθ, µπροςτά ςτον πόνο,
οι νικθτζσ, οι νικθτζσ.
Αυτοί που ξζρουν να πολεµάνε
ςτικοσ µε ςτικοσ κάκε φορά
αυτοί που ξζρουν πωσ να νικάνε
ςτθ ςυµφορά, ςτθ ςυµφορά.
Αυτοί που ξζρουν το πωσ να χτίηουν
πωσ ν’ αγαπιοφνται ςαν αδερφοί
όταν οι άλλοι γφρω ςκορπίηουν
καταςτροφι, καταςτροφι.
Αυτοί που ξζρουν ςτ’ ανεµοβρόχι
απ’ τθ γαλινθ τθσ προςευχισ
αυτοί που ξζρουν να λζνε "όχι"
κι άλλοσ κανείσ κι άλλοσ κανείσ.
Τθν ιςτορία τθν γράφουν µόνο
µε τθν αγάπθ µόνον µ’ αυτι
ϊρα τθν ϊρα, χρόνο µε χρόνο,
οι δυνατοί, οι δυνατοί.

45 Θ ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΘ ΤΕΛΕΛΩΝΕΛ

Ρωσ πζραςαν οι µζρεσ
τελείωςαν πια οι διακοπζσ
τϊρα ασ µαηζψουµε κουβζρτεσ
καηάνια και ςκθνζσ.
Γεια χαρά, ςασ χαιρετοφµε
φεφγουµε απ’ τθν εξοχι
µπορεί του χρόνου να ‘ρκουµε
πάλι εδϊ παιδιά µαηί.
Αντίο πια παιχνίδια
πθδιµατα κυνθγθτά
ςτα µονοπάτια ζχουν ςβιςει
τ’ αχνάρια µασ πια.
Αντίο ‘ςεισ φωτιζσ µασ
που λάµπατε µες’ ςτθ νυχτιά
αντίο τραγοφδια, παραµφκια,
ο καιρόσ πωσ περνά.
Εµπρόσ πάµε ςτθν πόλθ,
ςτθν καταςκινωςθ παιδιά,

πράγµατα χριςιµα κι ωραία
µασ µάκανε πολλά.
Ο Κεόσ ασ διατθριςει
ςτθ κφµθςθ µασ όλα αυτά
ςτθ Γθ τθ δόξα Του κωροφµε
τον υµνοφµε κερµά.

46 Θ ΦΕΓΑΤΑ

Ιτανε µια φρεγάτα παιδιά,
ιτανε µια φρεγάτα
γλάρο τθ λζγανε,
φτιάξε µια καντθλίτςα
γλάρο τθ λζγανε,
κάνε µια ψαλιδιά.
Στο πρϊτο τθσ ταξίδι παιδιά
ςτο πρϊτο τθσ ταξίδι
όλα πάνε καλά,
κάνε µια καντθλίτςα
όλα πάνε καλά,
κάνε µια ψαλιδιά.
Στο δεφτερο ταξίδι παιδιά
ςτο δεφτερο ταξίδι
κοπικαν τα ςχοινιά,
κάνε µια καντθλίτςα
κοπικαν τα ςχοινιά,
κάνε µια ψαλιδιά.
Στο τρίτο τθσ ταξίδι παιδιά
ςτο τρίτο τθσ ταξίδι
ςχιςτικαν τα πανιά,
κάνε µια καντθλίτςα
ςχιςτικαν τα πανιά,
κάνε µια ψαλιδιά.
Στο τζταρτο ταξίδι παιδιά
ςτο τζταρτο ταξίδι
εµπικανε νερά,
κάνε µια καντθλίτςα
εµπικανε νερά,
κάνε µια ψαλιδιά.
Το πλιρωµά τθσ όλο παιδιά
το πλιρωµά τθσ όλο
πνίγθκε ςτα ρθχά,
κάνε µια καντθλίτςα
πνίγθκε ςτα ρθχά,
κάνε µια ψαλιδιά.
Εςϊκθκε ζνασ µόνο παιδιά
εςϊκθκε ζνασ µόνο
χωρίσ να κολυµπά,
κάνε µια καντθλίτςα
χωρίσ να κολυµπά,
κάνε µια ψαλιδιά.

47 Θ ΧΑΑΥΓΘ

Χρυςϊνουν τθν πθγι οι αχτίδεσ τθν αυγι
και µπαίνει γελαςτόσ ο ιλιοσ ςτθ ςκθνι
ξυπνάµε µε χαρά κι αρχίηουµε δουλειά
Ρρόςκοποι ςωςτοί γεµάτοι προκοπι
Ζχει θ φφςθ χαρζσ ς’ όλεσ τισ εποχζσ
και ζχει θ ηωι χαρζσ αλθκινζσ.
Τραγουδάµε πολφ και είµαςτε καλοί
και δίνουµε βοικεια ς’ όποιον µασ καλεί.
Εµπρόσ, εµπρόσ όλοι µαηί
για µασ κ’ ανκίηει πάντα θ νιότθσ
και πάντα εµείσ για το καλό
κα ‘µάγε πρόκυµοι και πρϊτοι.

48 ΚΛΑΣΟΣ

Στθν καταςκινωςθ ιρκαµε για άλλθ µια φορά
κάκε καινοφργιο χρόνο ςαν και ςιµερα
µε γζλιο κζφι και χαρά αρχίηουµε δουλειά
βάηοντασ ςτθ ηωι µασ νζα ςφνορα.
Κι αρµενίηαµε ςτα πζλαγα γυρνϊντασ ςτα παλιά
ςτα παραµφκια ηιςαµε γίναµε ιρωεσ ξανά
τα παραµφκια παίξαµε κι όλα γίναν αλθκινά
και το βραδάκι ςτιναµε όλοι γφρω απ' τθ φωτιά
τα ςκθνικά του κιάςου π’ οδθγοφςε πιο µακριά.
Το παραµφκι τζλειωςε ςε τοφτθ τθν πυρά
ζναν καινοφριο χρόνο ςαν και ςιµερα
και γράφτθκαν µε δάκρυα οι αναµνιςεισ µασ.
Κι αρµενίηαµε ςτα πζλαγα γυρνϊντασ ςτα παλιά
ςτα παραµφκια ηιςαµε γίναµε ιρωεσ ξανά
τα παραµφκια παίξαµε κι όλα γίναν αλθκινά
και το βραδάκι ςτιναµε όλοι γφρω απ’ τθ φωτιά
τα ςκθνικά του κιάςου π' οδθγοφςε πιο µακριά.

49 ΚΥΜΘΣΟΥ ΟΡΟΥ ΡΑΣ

εφρζν:
Κυµιςου όπου πασ
ςτιγµζσ χαράσ
ςτιγµζσ χαράσ µαηί µε µασ
ςτον κφκλο τθσ πυράσ
Τα πουλιά κελαθδοφν µαηί µασ,
παίηουν τ’ άςτρα µε το φωσ
τθν πρωινι τθν προςευχι µασ
χαιρόταν κι ο Κεόσ
εφρζν
Χρυςαφζνιεσ θλιαχτίδεσ
ςε γαλάηιουσ ουρανοφσ
για µασ τθσ φφςθσ οι ςελίδεσ
ςε τόνουσ γιορτινοφσ
εφρζν
Ρεριπζτειεσ ωραίεσ,
αναµνιςεισ ηωθρζσ
ονείρου ςκιζσ, φιλίεσ νζεσ
αγνζσ, χρυςζσ, γερζσ.
εφρζν

50 ΚΑΗΑΤΗΟΚ

Με παλµό και φλόγα ξεκινάµε
να ςκορπίςουµε το φωσ παντοφ
ωσ τθν άκρθ του κόςµου κα πάµε
για τθν ιδζα του Ρροςκοπιςµοφ. (2)
Κζλουµε να λάµψει θ αλικεια
ς’ όλεσ τισ ανκρϊπινεσ καρδιζσ
που µε λαχτάρα φωνάηουν βοικεια
για να µπορζςουν να γίνουν πιο καλζσ.
Αδζλφια κίτρινα, λευκά και µαφρα
τα χζρια ενϊςτε δζςτε ςφιχτά
θ αγάπθ που γίνεται λαβα
κα µασ ενϊςει όλουσ µαηί ξανά. (2)

51 ΚΑΛ ΞΕΚΛΝΑΜΕ

Και ξεκινάµε και ξεκινάµε για το ταξίδι.
Καλόσ αζρασ φουςκϊνει τα πανιά µασ.
Τα ψαροποφλια να πετάνε ςυντροφιά µασ
και τθν αγάπθ να ‘χουµε µεσ τθν καρδιά µασ.
Και αν ςτο δρόµο µασ βρεκοφν φουρτοφνεσ τόςεσ
ξζρουµε πάντα εµείσ πϊσ να τισ προςπερνάµε
µθνφµατα ωσ τα πζρατα τισ Γθσ κα πάµε
ειρινθ ςυναδζλφωςθ ς’ όλο τον κόςµο.
Κα φτιάξουµε τότε ζνα κόςµο πιο ωραίο
δάκρυα ςτα µάτια ποτζ πια δεν κα κυλιςουν
κι οι λαοί ειρινθ κα ηιςουν
το φωσ του ιλιου κα νικιςει το ςκοτάδι
Και αν ςου λζνε πωσ ποτζ δεν κα νικιςεισ
κι ασ το ξζρεισ κάπου µζςα ςου κι εςφ
τον αγϊνα ςου ποτζ µθν ςταµατιςεισ
δϊςε τθν µάχθ ςου και κα ‘ςαι ο νικθτισ.
Στθ ηωι ςου µθ διςτάςεισ να παλεφεισ
όταν το άδικο ςου πνίγει τθν ψυχι
καταςτάςεισ που ςτα µάτια ςαν κοιτάηεισ
χαµθλϊνουνε το βλζµµα από ντροπι.
Με το φωσ δεν είναι όπωσ όλα τ’ αλλά
που το λίγο χάνει πάντα απ’ το πολφ
ςκζψου µια πυγολαµπίδα µόνο φτάνει
να ςκορπίςει το ςκοτάδι µιασ ηωισ.

52 Το τραίνο

Πταν µζς' το τραίνο
ψάχνεισ για το φρζνο
τράβα το κορδόνι,
που βρίςκεται ψθλά.
53 Είµαι ς’ ζνα τραίνο
Είµαι ς’ ζνα τραίνο
που µε ανεβάηει και µε κατεβάηει
και ςτθν ανθφόρα και ςτθν κατθφόρα
τςαφ - τςουφ, τςαφ - τςουφ, προχωρεί.
54 Καλϊσ ιρκατε
Αλί, αλό, αλό
καλϊσ ιρκατε εδϊ.
55 Θ ρεµατιά
Κάτω ςτθ ρεµατιά
τ’ αθδόνι γλυκοκελαϊδά.
56 Θ φφςθ
Ζχει θ φφςθ οµορφιζσ
είναι γεµάτθ µυρουδιζσ
τρζχουν, τρζχουν, τρζχουν
τρζχουν οι πθγζσ.
57 Ιταν όµορφα
Ιταν όµορφα (2)
ιταν όλα τόςα όµορφα.
Τραγουδιςαµε και χαρικαµε
όλοι ετοφτθ τθ βραδιά.
Ασ πιαςτοφµε αδελφωµζνοι
Ασ πιαςτοφµε αδελφωµζνοι,
γφρω ςτθ ηεςτι φωτιά,
ασ ενϊςουµε τα χζρια
και ασ ποφµε: γεια χαρά.

58 Το τριηόνι
Άκου το τριηόνι µεσ ςτθ ςιγαλιά
κρί κρί κρί κρί κριρά.
Σθκωκείτε παιδιά
Σθκωκείτε παιδιά
λαλεί πετεινόσ
ο ιλιοσ ςε λίγο
προβάλλει λαµπρόσ.
Αράµ ψαµ ψαµ
Αράµ - ψαµ - ψαµ, αραµ - ψαµ - ψαµ,
γοφλι - γοφλι - γοφλι - γοφλι - γοφλι
ραµ - ψαµ - ψαµ.
Αράβι - αράβι
γοφλι - γοφλι - γοφλι - γοφλι - γοφλι
ραµ - ψαµ - ψαµ.

59 Ο µφλοσ
Τι όµορφοσ που είναι ο µφλοσ ςαν γυρίηει
και το νερό που πζφτει ςτθ ρόδα
δίνει γφριςµα γερο, δίνει γφριςµα γερο
ςτθσ ρόδα το φτερό.
Και το νερό κυλάει και πζφτει πάλι
ζξω απαλό, ζξω απαλό
και τρζχει ςτο χωριό.
60 Ο ψφλλοσ
Στο πάτωµα τθσ Λζςχθ µασ
κάκεται ζνασ ψφλλοσ.
Μασ αρζςει ο ψφλλοσ µασ
κι ασ µθν είναι φίλοσ µασ.
Στο πάτωµα τθσ λζςχθ µασ
κάκεται ζνασ ψφλλοσ.
61 Ριγαινε γοργά
Ριγαινε γοργά µ’ ανοιχτά φτερά
πάντοτε πρόςχαρα µ’ απλόχερα
ςκόρπα τθ χαρά.

62 Θ καµπάνα του χωριοφ µασ
Θ καµπάνα του χωριοφ µασ
τθν ακοφτε παιδιά;
Τι γλυκά ςθµαίνει! (2)
Ντιν - νταν - νταν. (2)
63 Ελάτε ςτο καµ - φάερ
Ελάτε ςτο καµ - φάερ
όλοι µε µια καρδιά
ελάτε ‘λατε ‘λατε
γφρω ςτθ φωτιά.
64 Ζνα ποντίκι
Ζνα ποντίκι πϊπω τι φρίκθ
κάκεται και κλαιει
µποφχου µποφχου
και θ φωλιά του καιει.
Μφτθ, γόνατα και πόδια ςτθ ςειρά
Μφτθ, γόνατα και πόδια ςτθ ςειρά (2)
µάτια, µφτθ, ςτόµα και κοιλιά
µφτθ, γόνατα και πόδια ςτθ ςειρά.
65 Ο κοφκοσ
Ο αζρασ µουρµουρίηει
µζςα από τα κλαδιά
και πζρα απαντάει
του κοφκου θ λαλιά
κοφκου - κοφκου (2)
τουϊ - τουϊ - τουτοφ (2)

66 Τρεισ ποντικοί
Τρεισ ποντικοί - τρεισ ποντικοί
τρζχουν πολφ - τρζχουν πολφ
κυνθγοφν τθ γρια µε τ’ άςπρα µαλλιά
µε γυαλιά εισ τ’ αυτιά, µε µαφρθ ποδιά
κα τθν πιάςουν γζρα, αφοφ τρζχουν καλά
ςαν τρεισ λαγοί, ςαν τρεισ λαγοί.
67 Γζλα - γζλα
Γζλα, γζλα, γζλα, γζλα
µες’ τα δάςθ ςτα βουνά
να ο καλόσ καιρόσ κα ξανάρκει
χαχαχα, γζλα ςυ ξανά.
68 Πµορφο δείλι
Ω! Ρος’ όµορφο
είναι το δείλι (2)
όταν θ καµπάνα
κράηει, µασ φωνάηει.
Ντιν - νταν. (3)

69 Ο Νόµοσ
Εν’ αςτζρι φωτεινό
δείχνει απ’ τον ουρανό
τθν Υπόςχεςθ, τον Νόµο
ςτο Ρροςκοπικό µασ δρόµο.
70 Το τηάκι
Του καινοφριου του τηακιοφ µου
θ φωτιά, θ φωτιά
δεσ πωσ λαµπυρίηει (2)
µε χαρά - µε χαρά.
71 Θ καταςκινωςθ
Πταν κα ‘ρκεισ να επιςκεφκείσ
τθν καταςκινωςθ µασ
τότε κα δεισ και κα χαρείσ
τθν όµορφθ ηωι µασ.

72 ΚΑΔΛΕΣ ΡΟΣΚΟΡΛΚΕΣ
Στισ πλαγιζσ φυτεφουµε καρδιζσ
και τισ ρίηεσ των ψθλϊν ιδανικϊν.
Στισ καρδιζσ λουλουδιάηουν ευωδιζσ
που ςκορπάνε πικρίεσ κακϊν καιρϊν.
Ολλαρί, λαρία ολλαρά
λάριο, λαλλαρια ρίο (2)
Κορυφζσ ανεβαίνουµε ψθλζσ
και ξεχνοφµε τισ κακίεσ χαµθλά.
Στα ψθλά όλο λεφτερεσ πνοζσ
που δροςίηουν τθν Ρατρίδα τθ γλυκειά.
Ολλαρί, λαρία ολλαρά
λάριο, λαλλαρια ρίο (2)

73 ΚΑΤΘΣΤΕ ΤΑ ΛΔΑΝΛΚΑ
Το τρζνο φεφγει το πρωί
µζςα ςτθ φφςθ να µασ φζρει.
Δίπλα ςτα πεφκα το αγζρι
µασ ψικυρίηει ςιγανά.
Πλοι εςείσ αδελφωµζνοι
κρατιςτε τα ιδανικά.
Το πρϊτο αςτζρι ανατζλλει
αγάπθ, φωσ για να µασ φζρει
κι θ ςυντροφιά να πλθµµυρίςει
Ρροςκοπικισ ηωισ χαρά.
Και το αγζρι ξανάλεει
κρατιςτε τα ιδανικά.
Κάκε ςταγόνα τθσ βροχισ
ςαν επωδό µασ ξανάλεει.
Σαν ζχει θ Σχολι τελειϊςει
και είµαςτε όλοι µακριά
αυτό που ζλεγε το αγζρι:
Κρατιςτε τα ιδανικά
Το τρζνο φεφγει το πρωί…..

74 Μ’ ΑΕΣΕΛ
Μ’ αρζςει να τρζχω
µε φίλουσ ςτο δάςοσ
να χαίροµαι κάκε ςτιγµι.
Να είναι γεµάτθ
τραγοφδι θ ηωι µου
και να ‘ναι θ δουλειά µου γιορτι.
Μ’ αρζςει να είµαι
κοντά ςτουσ ανκρϊπουσ
παντοφ να ςκορπϊ χαρά.
Το γζλιο µου να ‘ςαι
γι αυτοφσ θ ελπίδα
πωσ όλα κα πάνε καλά
Κλείςε τα µάτια
κι ευχιςου να γίνουν
αδζλφια οι άνκρωποι ςτθ Γθ.
Κι θ κάκε ςτιγµι ςου
ασ γίνει προςπάκεια
να γίνει αλικεια θ ευχι.

75 ΜΑΗΛ ΞΕΚΛΝΘΣΑΜΕ
Μαηί ξεκινιςαµε ατζλειωτο δρόµο
ω γειά χαρά.
Κρατϊντασ πιςτό φυλαχτό µασ το Νόµο
ω γειά χαρά
Γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
κά ‘µαςτε µαηί
γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είµαςτε πιςτοί.
Κι αν κφελλεσ ζρκουν να κρφψουν τα’ αςτζρια
ω γειά χαρά,
γνωρίηουµε ‘µείσ να βαδίηουµε ςτζρια
ω γειά χαρά
Γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
κά ‘µαςτε µαηί
γειά χαρά, γειά χαρά - γειά χαρά - γειά χαρά
είµαςτε πιςτοί.

76 ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΕΛΟΥΣ
Μασ λζνε τρελοφσ µες’ ςτθν πόλθ
γιατί τριγυρνάµε ςτα βουνά
µασ λζνε πωσ είµαςτε όλοι
φτιαγµζνοι για τθν ερθµιά.

(Να ‘βλεπαν πϊσ µακριά απ’ τθν πόλθ
µεσ’ τα βουνά είν’ θ ηωι). (2)

Ασ ζλκουν ν’ ανζβουν µαηί µασ
ψθλά πάνω ςτα βουνά
να δουν πωσ περνά θ ηωι µασ
απλι µ’ αγάπθ και χαρά.

(Να δουν πωσ όλοι είµαςτε αδζλφια
µε µια και δυνατι καρδιά). (2)

Βουνίςιοσ αζρασ µασ παίρνει
µασ ανεβάηει πιο ψθλά
µασ κάνει πνευµόνια ατςαλζνια
χζρια και πόδια πιο γερά.

(Για ν’ ανζβουµε όλοι επάνω
όλοι επάνω ςτα βουνά). (2)

77 ΜΕ ΚΑΔΛΑ ΡΟΣΚΟΡΛΚΘ
Με καρδιά Ρροςκοπικι,
µε χαροφµενο ςκοπό,
όλθ τθ µζρα περνοφµε
κι είναι όλα χαρωπά
µες’ τθσ φφςθσ τθν καρδιά
και ς’ όλο το κόςµο κα ποφµε:
Σεισ που µασ βλζπετε ςυχνά,
κάτω απ’ τον ιλιο θ µες’ ςτθ µπόρα,
ίςωσ να λζτε ςιγανά,
πωσ το κουράγιο είναι µεγάλο
ν’ ανεβαίνεισ ςτα βουνά
ν’ αγκαλιάηεισ τ’ ακρογιάλια.
Μα δεν ξζρετε καλά
δεν ςκεφκικατε πωσ πάµε:
Με καρδιά Ρροςκοπικι,
µε χαροφµενο ςκοπό,
όλθ τθ µζρα περνοφµε
κι είναι όλα χαρωπά
µες’ τθσ φφςθσ τθν καρδιά
και ς’ όλο το κόςµο κα ηοφµε.

78 ΜΕ ΤΘ ΦΛΟΓΑ ΣΤΘΝ ΚΑΔΛΑ
Με τθν φλόγα ςτθν καρδιά,
µε τθν φλόγα ςτθν καρδιά,
µε το κεφάλι ψθλά,
βαδίηουµε µπροςτά
Είµαςτε Ρρόςκοποι ζωσ τθν ψυχι
και φοροφµε το Τριφφλλι µε τθν τιµι,
µε τθν τιµι.
Εµπρόσ παιδιά µε τθν φλόγα,
µε τθν φλόγα ςτθν καρδιά.
Τθν πατρίδα µασ αγαποφµε
µε τθ φλόγα ςτθν καρδιά
κα τθν υπθρετοφµε,
όςο καιρό κα ηοφµε
Κάνουµε το καλό,
µε τθν φλόγα ςτθν καρδιά,
ςε πλοφςιο ςε φτωχό,
ςε γζρο και ςε νιό

79 ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΟ ΨΘΛΑ
Με τον ςάκο ψθλά
και µ’ αγνι τθν καρδιά (2)
βαδίηουµε µπροςτά.
Για βουνοπλαγιζσ και κορυφζσ
ξεκινάµε από το πρωί,
εκδροµζσ µακρινζσ και ταξίδια πολλά (2)
κάνουµε µαηί.
Τθν Ελλάδα µασ να γνωρίςουµε
τθν πατρίδα µασ παιδιά,
ακρογιάλια πιγεσ και τθν κάλαςςα (2)
µε τα γαλανά νερά.
Ρατρίδα ζχουν ζνδοξθ,
που κα τθν τιµιςουµε.
Θ δουλειά κα ‘ναι πολλι
και καµιά φορά ςκλθρι (2)
µα κα πετφχουµε.

80 ΜΕΣ ΤΟΝ ΡΟΣΚΟΡΛΣΜΟ
Σε εκδροµζσ µοναδικζσ
µε περιπζτειεσ φανταςτικζσ
όλοι γυρνάµε γεµάτοι κζφι
ζλα κοντά µασ κι εςφ αν κεσ.
εφρζν:
Μεσ τον Ρροςκοπιςµό
τισ ςτιγµζσ που κα νοιϊςεισ
δεν τισ νοιϊκει ποτζ άλλοσ κανείσ
που δεν µασ ηει. (2)
Μακριά απ’ τθν πόλθ, µεσ τθν πλαγιά
περνάσ τισ ϊρεσ µ’ ανεµελιά
ςαν όνειρο που δε κα ςβιςεισ
κα ν’ θ ηωι ςου κάκε φορά.
εφρζν

81 ΜΡΟΕΛΣ
Καταςκευζσ µπορείσ; Πχι - όχι
Μαγείρεµα µπορείσ; Πχι - όχι
Μαντίλι ροη µπορείσ; Μπορϊ - µπορϊ
αλλά δεν µπορϊ εγϊ - ω - ω
εφρζν:
Δεν µπορεί, δεν µπορεί
κα ξαναςυναντθκοφµε.
Δεν µπορεί δεν µπορεί
ςτο Ραρναςςό κα ‘ρκοφµε.
Κουβάλθµα µπορείσ; Πχι - όχι
Για κζµατα µπορείσ; Πχι - όχι
Ξυλάκια όµωσ µπορείσ; Μπορϊ - µπορϊ
αλλά δεν µπορϊ εγϊ - ω - ω
εφρζν

82 Ο ΑΝΕΜΟΣ
Άκου πωσ ςφυρίηει ο άνεµοσ
ρίχνει τα τείχθ που υψϊνονται
ανάµεςα ςε ςζνα και µε
ανάµεςα ςε κόςµουσ που δεν βρζκθκαν
ςε χζρια που το άγγιγµα δεν ζνιωςαν
που ςτζκονται ανάµεςα ςτο νου και τθν καρδιά.
εφρζν:
Κατϊφλι αιϊνια
καινοφρια ηωι
το µζλλον µασ ανικει ςτα παιδιά
µιασ νζασ ελπίδασ χαράηει θ αυγι
ςτο αφριο ςτραµµζνθ θ µατιά, θ µατιά.
Άκου πωσ ςφυρίηει αυτόσ ο άνεµοσ
ηεςτόσ, γλυκόσ δικόσ µασ είναι
πνοι Ρροςκόπων δυνατι
κι ανοίγει διάπλατα πάνω απ’ τον κόςµο µασ
του ιλιου το παράκυρο προβάλλει
τισ γζφυρεσ να ςτιςουµε του αφριο και του χκεσ.
εφρζν

83 Ο ΓΚΛΩΝΘΣ
Το ςκοτάδι πζφτει βακφ
και του Γκιϊνθ γρικιζται θ φωνι
είναι θ ϊρα και µεισ να ςυναχκοφµε,
θ φωτιά µασ παιδιά, µασ καλεί. (2)
Στων βουνϊν τθν απάτθτθ γθ,
ςτου υπαίκρου τθ κεια πνοι,
µ’ ευτυχία κυλάει θ ηωι µασ,
κι είµαςτε όλοι παιδιά µια ψυχι. (2)
Πλα κι αν ςβιςουνε…
Πλα κι αν ςβιςουνε,
ςτον κόςµο αυτό,
κα ηει παντοτινά, (2)
κα ηει το πνεφµα το Ρροςκοπικό.

84 Ο ΓΚΛΝΛΑΘΣ
Αν Ρρόςκοποσ κζλεισ να γίνεισ
µπορεί κανζνασ να µθν ςτο ‘χε πει
ότι κα κεσ ωτοαςπίδεσ
για του Αρχθγοφ ςου τθν φωνι…
εφρζν:
Πµωσ µθν γκρινιάηεισ, µθν αναςτενάηεισ
µπεσ µεσ τθν ςκθνι ςου και αργότερα,
κρατά τθν κοιλιά ςου, κοφνθςε τα’ αφτιά ςου (4) πεσ
και µθν χειρότερα.

Αν κζλεισ ςυλλογι να κάνεισ
από ηουηοφνια και φυτά
όταν κα φασ τθν φαςολάδα
ςτθν καραβάνα ςου κοίτα µετά…
εφρζν
Αν µε τα ποδιά εςφ πθγαίνεισ
κι ο Αρχθγόσ ςου πάει µε µθχανι
απλά µπορείσ να τον φορτϊςεισ
δζκα ςακίδια και µια ςκθνι…
εφρζν
Αν το αντίςκθνο δεν ςτρϊνει
κι αντί για τζςςερισ ζνασ χωρά
απλά ο ζνασ κα κοιµάται
κι οι άλλοι τρεισ κα κάνουνε ςκοπιά…
εφρζν
Βροχι ςτο δάςοσ και αν ςε πιάςει
ςτο µονοπάτι που ζχεισ χακεί
είναι ευκαιρία µθν τθ χάςεισ
για µια φορά θ ςτολι ςου να πλυκεί…

εφρζν
Πµωσ πολφ καλά το ξζρεισ
πωσ ότι και αν ςου ςυµβεί
µε τίποτα δεν τθν αλλάηεισ
τθν όµορφθ Ρροςκοπικι ηωι…
εφρζν

85 Ο ΚΛΚΑΛΣΤΑΣ
Ιτανε ζνασ κικαρίςτασ
µεγάλοσ και τρανόσ αρτίςτασ
λζξθ δεν ξζρουµε γι’ αυτόν
ντο - ςι - λα - ςολ, φα - µι - ρε - ντο.
Ζκανε ζνα ταξιδάκι
κι ζβαλε µζς’ το βαλιτςάκι
δυο ηεφγθ κάλτςεσ, δυο καςκόλ
ντο-ςι-λα-ςολ. φα-µι-ρε-ςολ
Ζβαλε πλϊρθ ςτθν Αγγλία
µα ι µεγάλθ τρικυµία
τον ζριξε εισ το Κογκό
ντο - ςι - λα - ςολ, φα - µι - ρε - ντο.
Κι θ βαςίλιςςα θ αγρία
κακότανε ςτθν παραλία,
κρατϊντασ ζνα παραςόλ
ντο - ςι - λα - ςολ, φα - µι - ρε - ςολ
Ζλα εδϊ παιδί λευκό
ςτθ ςοφβλα να ςε φάω ψθτό
µε ςκόρδο και µε µαϊντανό
ντο - ςι - λα - ςολ, φα - µι - ρε - ντο.
Στθν δφςκολθ αυτι ςτιγµι
αρχίηει ο νιόσ τθ µουςικι,
τόςο τθσ άρεςε αυτό
του λζει Κα ςε παντρευτϊ.
Θ ιςτορία µασ αυτι
µασ λζει πωσ θ µουςικι
κάνει το ςκλάβο βαςιλιά,
ντο - ςι - λα - ςολ, φα - µι - ρε - λα

86 Ο ΚΟΥΚΟΣ
Λειϊςαν ςτισ κορφζσ τα χιόνια
(κου - κου - κου - κου - κου).
Μπουµπουκιάςανε τα κλϊνια
(κου - κου - κου - κου - κου).
Σαν θ άνοιξθ κα φτάςει
πρϊτοσ και καλόσ ςτα δάςθ
(κου - κου - κου - κου - κου).
Θ φωνι του µασ µθνάει
πωσ θ άνοιξθ γελάει
(κου - κου - κου - κου - κου).
Είναι όµορφθ θ µζρα
κι ανοιχτεί το δάςοσ πζρα
(κου - κου - κου - κου - κου).
Τα ςακίδια φορτωµζνοι
ξεκινάµε ευτυχιςµζνοι
(κου - κου - κου - κου - κου).
Και ςτολίςτθκε όλθ θ φφςθ
για να µασ καλωςορίςει
(κου - κου - κου - κου - κου).

87 Ο ΚΛΚΟΣ
Είν’ ζνασ κρίκοσ γερόσ δυνατόσ,
όπωσ ο κφκλοσ απόψε αυτόσ,
που µασ ενϊνει ςε νζα ηωι,
κι ζχει το Νόµο πνοι
Ζνασ Νόµοσ, φωτίηει κάκε του βίου πτυχι,
ζνασ Νόµοσ, κάνει κακζνα ευτυχι.
Τιγιαγια, τιγιαγια, τιγιαγια-ω (3)
τιγιαγια, τιγιαγια-ω
Για-ω, για-ω,
τιγιαγια, τιγιαγια, τιγιαγια-ω
Για-ω, για-ω,
τιγιαγια, τιγιαγια, ω για ω

88 Ο ΡΑΤΑΤΟΚΕΦΤΕΣ
Άνοιξε µου το ςακίδιο ςου, να διαλζξω ζνα φαγθτό
κι απ’ όλα τα εδζςµατα ςου, δϊςε µου το πιο ορεκτικό.
Να το Αρχθγζ µου ςτο φυλάω, ς’ είχα ςτο µυαλό µου απ’ το πρωί είναι
µζςα ςτο ςακίδιο µου, ςτθν τςεποφλα τθν ακριανι.
εφρζν:
Ράρε Αρχθγζ µου τον πατατοκεφτζ µου,
δϊςε µου και ςυ µια ντοµατοφλα γεµιςτι,
κι ασ ορκιςτοφµε πωσ κα µοιραςτοφµε,
κα µοιραςτοφµε το υπόλοιπο µασ το φαΐ
Είµαι ζνα παιδί που το φαΐ του, δφςκολα το δίνει δυςτυχϊσ
όµωσ δεν µπορεί να µθν το δϊςει, αν του το ηθτιςει ο Αρχθγόσ.
Είςαι ζνα παιδί που του αξίηουν των παραµυκιϊν οι λιχουδιζσ
όµωσ τα µατάκια ςου δακρφηουν, ςαν µυρίςει πατατοκεφτζσ
εφρζν

89 ΟΛ ΔΑΣΕΛΣ ΜΑΣ
Μεσ τον χειµϊνα το βαρφ
ι καλοκαίρι ςαν ‘ρκει
ζλα και ςυ µαηί µασ.
Σε καταςκινωςθ -εκδροµι
να ηιςεισ ξζγνιαςτά µπορεί
νιϊς’ τθν γερά και ζλα.
(Στθν δράςθ µασ ζλα και ‘ςυ
Ρροςκοπικι να δεισ ηωι
ζλα και ‘ςυ και γζλα.) (2)
Είναι ςκζψθ ςτθ καρδιά
είναι το κζφι που κρατά
και προχωράσ ακόµα.
Κι αν ζρκουν δφςκολεσ ςτιγµζσ
είναι θ ςπίκα ςτθν µατιά
που ς’ οδθγεί, προχϊρα.
Μα κι αν λυγίςεισ ςτθν ηωι
ςικω και κοιτά τθν κορφι
ςικω να δεισ τον ιλιο.
(Γιατί ςαν Ρρόςκοποσ εςφ
το µονοπάτι τθσ κορφισ
µες’ τθν οµίχλθ βρίςκεισ.) (2)
Κα δεισ τθν ιρεµθ αυγι
κα δεισ τον ιλιο τθν βροχι
τθν καταχνιά το βράδυ.
Κα µάκεισ να ’ςαι ςιωπθλόσ
µα και να είςαι ςκεπτικόσ
να διϊχνεισ το ςκοτάδι.

Ζχε το βλζµµα που ερευνά
βαλε το χζρι ςτθν καρδιά
µθν φοβθκείσ να ψάξεισ.
(Κι αν ςτθν προςπάκεια αυτι
δεν βρίςκεισ τζλοσ οφτ’ αρχι
δεν ςταµατάσ να κλάψεισ.) (2)

90 ΟΛ ΡΛΑΝΘΤΕΣ
Σαν περνϊ απ’ τον Κρόνο
αντίκρυ απ’ το Δια
ο Άρθσ µου γνζφει
για ζλα από ‘δω.
Στον Άρθ πθγαίνω
κακϊσ κατεβαίνω
κοιτάηω τον Ρλοφτωνα
και ςταµατϊ.
Γυρνά θ Σελινθ
θ Γθ θ Αφροδίτθ
που είναι τ’ αςτζρι
το πιο λαµπερό.
Και γνζφω ςτθ Ροφλια
να ‘ρκει πιο ιόντα µου
να ‘κεινθ γυρεφει
τον Αυγερινό.
Και τϊρα µονάχοσ
τ’ αςτζρια κοιτάηω
κυµάµαι ταξίδια
ςτον ουρανό.
Λα - λα - λα…

91 ΟΛ ΡΟΣΚΟΡΟΛ
Ολόχαρθ θ νιότθ µασ περνά
κι θ ςκζψθ µασ ολόφωτθ γυρνά
ςτο ευγενικό, ςτ’ ωραίο, ςτο καλό
ςτο θρωικό, ςτο τίµιο, τ’ αγνό.
Με άδολθ και φλογερι ψυχι
το γζλιο, το τραγοφδι µασ θχεί.
Αδφναµουσ βοθκάµε ςτοργικά
και κάκε κακό ο Νόµοσ µασ νικά.
Του Ρροςκοπιςµοφ το φωσ,
εµπρόσ µασ οδθγεί
και είµαςτε κάκε καλοφ
εµείσ δθµιουργοί.
Με το «Ζςο Ζτοιµοσ»,
τα µπράτςα µασ κι ο νουσ
καυµατουργοφνε ςε ςτζργιεσ,
πελάγθ κι ουρανοφσ.
Για πίςτθ, για πατρίδα,
για δόξα και για τιµι
οι Ρρόςκοποι χαρίηουµε
τθσ νιότθσ τθν ορµι.
Και ωσ οι πρόγονοί µασ
δόξαςαν τθν φυλι,
κα τθν δοξάςουµε κι εµείσ
ακόµα πιο πολφ.

92 ΟΛΟ ΓΛΑ ΡΛΟ ΨΘΛΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ
Ρροχωροφµε, ενωµζνοι
Πλο για πιο ψθλά ανεβάςµατα
προχωροφµε µ’ ζνα µασ ςτόχο
και µ’ αγάπθ ςτθν καρδιά. (x2)
Ο ςτόχοσ είναι αδελφοςφνθ
Πλο για πιο ψθλά ανεβάςµατα
(κι θ αγάπθ ςαν µόνο µζςο
να βαδίηουµε µπροςτά). (2)
Θ φιλία, ζνασ ςπόροσ
όλο για πιο ψθλά ανεβάςµατα
(κα βλαςτιςει εκεί µονάχα
όπου θ αγάπθ κυβερνά). (2)
Χαµογζλα, µθ φοβάςαι
όλο για πιο ψθλά ανεβάςµατα
(γιατί το γζλιο ςαν ανκίηει
ο ιλιοσ λάµπει ςτθν καρδιά). (2)
Χζρι - χζρι, πλάι -πλάι
όλο για πιο ψθλά ανεβάςµατα
(ο ζνασ πάντα δίπλα ςτον άλλο
και όλοι πάντοτε µαηί). (2)
Ρροχωροφµε, ενωµζνοι
όλο για πιο ψθλά ανεβάςµατα
(µε ζνα µζςο, µονάχα ζνα
τθν αγάπθ ςτθν καρδιά). (2)

93 ΟΛΟΛ ΜΕ ΜΛΑ ΕΛΡΛΔΑ

Πλοι, µε µια ελπίδα,
για ανεβάςµατα ψθλϊν βουνοκορφϊν,
όλοι, µε τισ καρδιζσ µασ
για φτερουγίςµατα ψθλϊν ιδανικϊν.

Ρροςκοπικά ιδανικά
όλο για πιο ψθλά.

Νζοι, µε τισ χάρεσ µασ
για ξεκινιµατα µεγάλθσ αντοχισ
νζοι, µε τισ λαχτάρεσ
για µια καλφτερθ ανκρϊπινθ ηωι.
Ρροςκοπικά ιδανικά
όλο και πιο ψθλά.

94 ΟΛΟΛ ΤΩΑ ΕΔΩ ΡΑΛΔΛΑ

Πλοι τϊρα εδϊ παιδιά
πάντα µε καλι καρδιά
ασ υψϊςουµε τθ φωνι µασ
για να ακοφςει τθν Ρροςευχι µασ
ο πατζρασ µασ ψθλά.

Χάριηε µασ ςτθ φωλιά
πάντα κζφι και δουλειά
ςτο τραγοφδι και το παιχνίδι
χάριηε µασ καλό κυνιγι
κι θ ηωι µασ γελά.

Μπροσ ςου οι Λφκοι χαρωποί
κι ο κακζνασ κα ςου πει
γίνει πάντοτε βοθκόσ µου
Κεζ εµζνα και του κόςµου
που το νόµο ςου φυλά.

95 ΡΑΛΛ ΓΥΩ ΑΡΟ ΤΘΝ ΦΩΤΛΑ

Θ Οµάδα µασ µαηεφτθκε
πάλι γφρω από τθν φωτιά
(και θ φλόγα τθσ µασ ηζςτανε
µζςα ςτθν γλυκιά βραδιά) (2)

Θ Οµάδα µασ τραγοφδθςε
ζναν εφκυµο ςκοπό
(και οι ιχοι του αντιχθςαν
µεσ το δάςοσ το πυκνό) (2)

Θ Οµάδα µασ πζραςε
µια αξζχαςτθ βράδια
και το πνεφµα το Ρροςκοπικό
άναψε µες’ τθν καρδιά
(ςα τθν φλόγα που µασ ηζςτανε
µες’ τθν όµορφθ βραδιά) (2)

96 ΡΑΜΕ ΣΤΟ ΑΥΛΟ ΜΑΗΛ

Τον Ρροςκοπιςµό αγαπάω
του µζνω πιςτόσ κι όπου βγει
κα ‘µαι για πάντα κοντά του
και κα ‘µαςτε όλοι µαηί.

Κι αν κφελλεσ ζλκουν ακόµα
κι αν µασ χτυπιςουν ςειςµοί
εµείσ τραγουδάµε ακόµα
µες’ τθν Οµάδα γελαςτοί

Ζλα κι εςφ, πάµε µαηί και µθ φοβάςαι.
Ζλα κι εςφ, πάµε ςτο αφριο µαηί.
Ζλα κι εςφ, πάµε µαηί και µθ φοβάςαι.
Ζλα κι εςφ, µασ ζχει ανάγκθ το παιδί.

Λα, λα, λα……….

Ζλα κι εςφ, πάµε µαηί και µθ φοβάςαι.
Ζλα κι εςφ, πάµε ςτο αφριο µαηί.

97 ΡΛΟ ΨΘΛΑ
Μζςα ςτθ Γθ µασ κάτω απ’ τα αςτζρια
µια όµορφθ ςυντροφιά γελαςτι ξεκινά
πάνω απ’ το κφµα ςαν καλαςςοποφλια
ςτθ δφςθ βρικαµε νζα φωλιά
νζα φωλιά.

Ρεφκο και κρίνο κάταςπρθ θ άµµοσ
χτίηαµε κάςτρα φιλίασ δουλειάσ, ηεςταςιάσ
γφρω απ’ τθ φλόγα που κάναµ’ αλικεια
Ρροςκοπικϊν χρόνων χρυςά φτερά
χρυςά φτερά.

Στθ κφµθςθ µασ πάντοτε κα µζνουν, µφριασ
ςκθνζσ χαραγµζνεσ βακιά ςτθν καρδιά µασ για να
οδθγοφν πάλι τα βιµατα µασ
κάκε φορά και όλο πιο ψθλά
ναι πιο ψθλά.

98 ΡΟΣΕΣ ΣΤΕΛΕΣ
Ρόςεσ ςτεριζσ κα διαβοφν τα πουλιά
προτοφ ξαναβροφν µια φωλιά.
Ρόςο κα κλάψεισ µικρό µου ποφλι
προτοφ ζνασ άνδρασ γενείσ.
Ρόςουσ ανιφορουσ κα πορευκείσ
προτοφ να φανεί θ κορυφι.
Απόκριςθ εδϊ ποτζ δε κα βρεισ
απόκριςθ εδϊ δεν κα βρεισ.
Ρόςα παιδιά κα πεινάςουν ςτθ Γθ
προτοφ τ’ αγκαλιάςει θ ςτοργι.
Ωσ πότε ςτον κόςµο κα ανάβουν φωτιζσ
προτοφ θ χαρά ν’ απλωκεί.
Ρόςουσ καθµοφσ κε να ηιςουµε εδϊ
προτοφ ζνασ ιλιοσ φανεί.
Απόκριςθ εδϊ ποτζ δε κα βρεισ
απόκριςθ εδϊ δεν κα βρεισ.

99 ΡΟΥ ΡΑΣ;
Στον Ρροςκοπιςµό ιρκαµ’ όλοι
να ηιςουµ’ ωραία ηωι
περνϊντασ τθν µζρα µασ όλθ
ςτα δάςθ και ςτθν εξοχι.
εφρζν:
Ρου πασ, που πασ
ζλα να ηιςεισ µαηί µε µασ
που πασ, που πασ
ζλα να ηιςεισ µε µασ.
Μες’ τθν ςυντροφιά µασ κα µάκεισ,
να είςαι παντοφ γελαςτόσ,
ςκοπό τθσ ηωισ ςου κε να ‘χεισ
να είςαι µε όλουσ καλόσ.
Ρου πασ, που πασ
ζλα να ηιςεισ µαηί µε µασ
που πασ, που πασ
ζλα να ηιςεισ µε µασ.
Κα µάκεισ να βρίςκεισ το δρόµο,
ςτα άγνωςτα και ςκοτεινά
βοικεια κε να ‘χεισ το Νόµο
και τα’ άςτρα τα παντοτινά.
Ρου πασ, που πασ
ζλα να ηιςεισ µαηί µε µασ
που πασ, που πασ
ζλα να ηιςεισ µε µασ.

100 ΡΛΝ ΚΑΛΑ Ο ΘΛΛΟΣ ΒΓΕΛ
Ρριν καλά ο ιλιοσ βγει
γιοφ καϊντί - γιοφ καϊντά
όλοι µασ πρωί - πρωί
γιοφ καϊντί - καϊντά
από τισ ςκθνζσ κα βγοφµε
και αµζςωσ τραγουδοφµε:

εφρζν:
Είµαςτε Ρρόςκοποι,
πάντοτε χαροφµενοι
είµαςτε Ρρόςκοποι
πάντα γελαςτοί.
Και αρχίηουµε µαηί
γιοφ καϊντί - γιοφ καϊντά
όλοι τθ γυµναςτικι
γιοφ καϊντί - αϊντά
τθ ςθµαία χαιρετάµε
και αµζςωσ τραγουδάµε:
εφρζν
Το κακάο ψινεται
γιοφ καϊντί - γιοφ καϊντά
πίνεται δεν πίνεται
γιοφ καϊντί - αϊντά
κα κακίςουµε να φάµε
και αµζςωσ τραγουδάµε:
εφρζν
Και το βράδυ ςτθ φωτιά
γιοφ καϊντί - γιοφ καϊντά
διαςκζδαςθ παιδιά
γιοφ καϊντί - αϊντά
παίηουµε πολφ, γελάµε
και αµζςωσ τραγουδάµε:
εφρζν

101 ΡΟΣΚΟΡΑΚΟΣ
Ρροςκοπάκοσ ςαν κα πασ
τι ωραία που περνάσ
όλθ µζρα µεσ ςτο δάςοσ τριγυρνάσ
τριγυρίηεισ όλθ µζρα
µεσ τον κακαρό αζρα
και το βράδυ νθςτικόσ για φπνο πασ
εφρζν:
Γιουπι για για, γιουπι γιουπι για
γιουπι για για, γιουπι γιουπι για
γιουπι για για, γιουπι γιουπι για για
γιουπι γιουπι για για, γιουπι γιουπι για
Αγγαρεία ςαν ςε βάλουν για να φτιάξεισ το φαΐ
πρόςεξζ το κακοµοίρθ µθν καεί
γιατί όςο κι αν πεινοφµε
εισ τον Αρχθγό κα ποφµε
πωσ δεν τρϊµε φαςολάδα καπνιςτι
εφρζν
Εγερτιριο ςθµαίνει εισ τασ ζξι ακριβϊσ
τα µεςάνυχτα γυρίηει ο Αρχθγόσ
κι είναι τφφλα ςτο µεκφςι
δεν µπορεί να περπατιςει
κι θ καράφλα του γυαλίηει ςαν φακόσ.
εφρζν

102 ΡΟΣΚΟΡΛΚΑ…

Στουσ Κοκόρουσ µε βάλανε Κοκόρι να γενϊ.
Κοκόρι τϊρα που ‘γινα κα κράηω το καλό.
Για λίγεσ µζρεσ ζκραξα ςε τοφτο το βουνό,
για να µάκω τι ςκοποφσ κα τραγουδϊ.

Στισ Κουκουβάγιεσ µε βάλανε Κουκουβάγια να γενϊ.
Τθ ςοφία µου να δείχνω και το δρόµο το ςωςτό.
Για λίγεσ µζρεσ πζταξα ςε τοφτο το βουνό,
για ν’ ακοφςω ςτουσ Ρροςκόπουσ τι κα πω.

Στουσ Λαγοφσ µε βάλανε Λαγόσ να γενϊ.
Ράντοτε κα τρζχω δεν κα τεµπελιάηω εγϊ.
Για λίγεσ µζρεσ ζτρεξα ςε τοφτο το βουνό,
για να µάκω τα παιχνίδια να οδθγϊ.

103 ΡΟΣΚΟΡΛΚΘ ΡΥΑ
(ςτοχαςµόσ γφρω από τθ φωτιά)

Τουτ’ θ φωτιά που κερµαίνει το νου
τουτ’ θ φωτιά που πυρϊνει τα χζρια,
ν’ ανεβαίνει ν’ ανεβαίνει ολοζνα
ν’ ανεβαίνει ψθλά, για τ’ αςτζρια.
Τουτ’ θ φωτιά,
µε το νερό και µε ςάρκα του ξφλου κρεµµζνθ
που θ καρδιά τθσ, ξυλζνια καρδιά
τον παλµό τθσ ηωισ αςταµάτθτα πάντα ςθµαίνει τουτ’
θ φωτιά που δεν τρζµει τ’ αγρίµια
µα ςε τρόµο κανάτου τα φζρνει
ςτάκθκε θ πρϊτθ τ’ ανκρϊπου ςυντρόφιςςα,
παρθγοριά ςτων ςπθλαίων τα ςκότθ
τότε που ο νουσ των ανκρϊπων αχνά πρωτοχάραηε
και πζρναγε θ γζρικθ Γθ µασ τθν πρϊτθ τθσ νιότθ.

Τουτ’ θ φωτιά µζνει πάντα κοντά µασ, και µεσ ςτουσ αιϊνεσ
Ρρόςκοποι, αδζλφια µου, τζτοιεσ βραδιζσ ςαν αυτι
µε τθ φλόγα τθσ ςφµβολο µνιµθσ ασ ςταλεί
κάκε γιορτι µασ, κακϊσ µασ κερµαίνει το νου και τα χζρια κι
ολοζνα για τ’ άςτρα ανεβαίνει
και που φτάνεισ ςυ µόνθ
τ’ ανκρϊπου ιςόκεθ ςκζψθ

104 ΡΟΣΚΟΡΛΚΟ ΡΝΕΥΜΑ
Με τισ χαρζσ µασ,
µε τισ φωνζσ µασ,
κα τραγουδάµε τθν ηωι!
Με τθν κικάρα,
µε το τραγοφδι,
κα ανεβαίνουµε το ςτρατί!
Μεσ’ ςτισ ςκθνζσ µασ
µε τισ καρδιζσ µασ,
καταςκθνϊνουµε µαηί!
Με τισ χαρζσ µασ,
µε τισ φωνζσ µασ, κα
τραγουδάµε τθν ηωι!
Ολ’ αδελφοί µασ,
οι Ρροςκοποί µασ
που οµορφαίνουν τθν ηωι!
Σ’ ζργα ειρινθσ,
µεγαλωςφνθσ,
όλο κα χτίηουν προκοπι!
Με τα’ αεράκι,
το µελτεµάκι,
όλο φουςκϊνουν τα πανιά!
Γι’ άγνωςτεσ χϊρεσ
κι ασ ζχει µπόρεσ,
όλο τραβάµε ςτϋ ανοιχτά.

105 ΡΟΣΚΟΡΛΚΟ ΕΧΩ ΡΝΕΥΜΑ
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µζς’ το µυαλό (3)
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µζς’ το µυαλό όςο ηω.
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µζς’ τθν καρδιά (3)
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µζς’ τθν καρδιά όςο ηω,
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
µζς’ το µυαλό µζς’ τθν καρδιά
τριγφρω µου
Ρροςκοπικό ζχω πνεφµα
ςτο είναι µου, όςο ηϊ.

106 ΣΑ ΤΟ ΞΕΝΟΛΑΣΤΟ ΡΟΥΛΛ
Σαν το ξζνοιαςτο πουλί παντοφ πετϊ
ςε βουνά και ςε λαγκάδια τριγυρνϊ
και για όπλο το ραβδί µου
και για ςτζκι τθ ςκθνι µου
ςτο βουνό καταςκθνϊνω ςτο λεπτό.
Γιοφπι για για, γιοφπι γιοφπι για (4)
Στο καΐκι και ςτθν βάρκα ςαν βρεκϊ
ς' ότι κι αν µε ςυµβουλεφςει ο Αρχθγόσ
µε χαρά κα το εκτελζςω
κι ζτςι πάντα κα µπορζςω
ςτα κατάρτια και ςτα ξάρτια ν' ανεβϊ.
Γιοφπι για για, γιοφπι γιοφπι για (x)
Με καυµάηουν ςαν γυρνϊ απ' εκδροµι
µε ςακκίδιο παγοφρι και ραβδί
λζω πάντα τθν αλικεια
κι ζχω τοφτθ τθ ςυνικεια
όπου βρίςκοµαι να κάνω το καλό.
Γιοφπι για για, γιοφπι γιοφπι για (4)

107 ΣΕ ΜΛΑ ΔΟΥΛΕΛΑ ΕΝΩΜΕΝΟΛ
Ασ δϊςουµε το χζρι
για ςυνεχι δουλειά
χειµϊνα - καλοκαίρι
µε µια καρδιά εµπρόσ παιδιά
χειµϊνα - καλοκαίρι
εµπρόσ παιδιά, δουλειά.
Σε µια δουλειά ενωµζνοι
µζς’ τον Ρροςκοπιςµό
πιςτοί κι αδελφωµζνοι
ς’ ζνα ςκοπό, ιδανικό
πιςτοί κι αδελφωµζνοι
ς’ ζνα ςκοπό, ιερό.
Στθν ςκζψθ, τθν πνοι µασ
του Ζκνουσ θ ακµι
ασ είναι τθσ ηωισ µασ
καρδιάσ παλµοί κάκε ςτιγµι
ασ είναι τθσ ηωισ µασ
καρδιάσ παλµοί, πνοι.

108 ΣΤΑ ΞΑΤΛΑ ΨΘΛΑ
εφρζν:
Στα ξάρτια ψθλά,
ςτουσ φάρουσ και µεσ τα κανάλια
παντοφ τριγυρνά
ο ναφτθσ παντοτινά
Και παντοφ και πάντα ταξιδεφει
µε Βοριά, µε τρικυµίεσ, ςτ’ ανοιχτά
µζρα - νφχτα όλο κινδυνεφει
ςτο τιµόνι του ξαγρυπνά
εφρζν
Σαν το γλάρο µασ καµαρωµζνοσ
και πατϊντασ ςκοινί ςτο ςκοινί
τα πανιά του ανοίγει αντρειωµζνοσ
γριγοροσ ςαν τθν αςτραπι
εφρζν

109 ΣΤΘ ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΘ
Στθν Καταςκινωςθ, ςτισ εκδροµζσ παιδιά,
ςτου ςτρατοπζδου γφρω - γφρω τθ φωτιά,
µακριά απ' τθν πόλθ και απάνω ςτα βουνά
τραγουδάµε µε χαρά.
εφρζν:
Να θ ηωι που δεν τθν νιϊκει
όποιοσ δεν ζηθςε µαηί µασ
όποιοσ δεν είδε τθν ηωι µασ
πάνω ςτα ψθλά βουνά
Ράλι κα φφγουµε να πάµε µακριά
κει που δεν βρίςκεται ανκρϊπου πατθςιά
ςτ’ άγρι’ Ολφµπου και ςτθσ Οίτθσ τισ κορφζσ
ςτα λαγκάδια, ςτισ πλαγιζσ
εφρζν

110 ΣΤΘΝ ΑΚΟΓΛΑΛΛΑ

Στθν ακρογιαλιά που ‘χει άµµο χρυςι
λζνε πωσ αν κα πασ κα ς’ αρζςει πολφ
και κα ικελεσ να ‘µενεσ για πάντοτε ζνα παιδί.

Στθν ακρογιαλιά κα ‘κελεσ να ‘µενεσ πάντοτε παιδί

Ιλιοσ λαµπερόσ άµµοσ καίει χρυςι
και ζνασ γλαρόσ ψθλά κάτι κε να ςου πει
και κα ικελεσ να ‘µενεσ για πάντοτε ζνα παιδί.

Στθν ακρογιαλιά κα ‘κελεσ να ‘µενεσ πάντοτε παιδί

Κάλαςςα πλατιά κα ‘χεισ για ςυντροφιά
και κα ζχτιηεσ τθ δικι ςου φωλιά
και ικελεσ να ‘µενεσ για πάντοτε ζνα παιδί.

Στθν ακρογιαλιά που ‘χει άµµο χρυςι
λζνε πωσ αν κα πασ κα ς’ αρζςει πολφ
και κα ικελεσ να ‘µενεσ για πάντοτε ζνα παιδί.

Στθν ακρογιαλιά κα ‘κελεσ να ‘µενεσ πάντοτε παιδί

111 ΣΤΟΥΣ ΡΟΣΚΟΡΟΥΣ

Φίλε ςαν κα ‘ρκεισ µεσ τουσ Ρροςκόπουσ
ζχω δυο λογάκια να ςου πω
πωσ ωραία κα περάςεισ
αν κα ‘ρκεισ και ςυ εδϊ
ςυντροφιά µζςα ςτθν φφςθ, ςτο βουνό.

Μζςα ςτα δάςθ να καταςκθνϊνεισ
ξθµζρωµα ςε µια χρυςι αµµουδιά
µε τθν ςχεδία µζςα ςτο ποτάµι
πορεία πάνω ςε λευκά βουνά.

Ππου όµωσ και να ‘ςαι µθ ςε νοιάηει
πάντα όµορφα κα τα περνάσ
και το ςοφρουπο ςαν φτάνει
ςτθν φωτιά να ‘ςαι κοντά
µε κικάρεσ, µε τραγοφδια ηωθρά.

Μεσ το αντίςκθνο να ϋςαι το βράδυ
µετά από µια αξζχαςτθ πυρά
κι ενϊ όλθ θ φφςθ θςυχάηει
τ’ αςτζρια τρεµοπαίηουν απαλά.

112 Τ’ ΟΝΕΛΟ ΜΑΣ

Στθν ςυντροφιά των Ρροςκόπων ανκίηει θ ηωι ςαν
Οµάδα ςτον κόςµο παρζα καµιά
κάκε καρδιά να γεµίηει µε χίλια κυµιςου
ϊρα τθν ϊρα, ςτον ιλιο τθ µπόρα
να ηεισ τθν χαρά

εφρζν:
Μθν αρνθκείσ τ’ όνειρό ςου
να γίνει ο κόςµοσ γιορτι
ζνα τραγοφδι ςτα χείλι του κάκε ανκρϊπου
το καλοκαίρι να λάµπει κα ξζρει
ςε όλθ τθ Γθ, για κάκε παιδί.

Κάκε λεπτό ςτθν Οµάδα ςτιγµζσ µιασ ευχισ ςου θ
Ενωµοτία κοντά ςου ςε λφπθ χαρά
ςε περιπζτειεσ ονείρου πετά θ ψυχι ςου
µ’ ζνα τριφφλλι, χρυςάφι οι φίλοι,
για πάντα µαηί.

εφρζν

113 ΤΑ ΑΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Ρρόςκοποσ κα πει να είςαι
εφκυµοσ και γελαςτόσ
Ζςο Ζτοιµοσ για πάντα
και ςτο Νόµο ςου πιςτόσ.
Ω-ω-ω, ω-λα λα τιρια,
ω λα λα κοφκου (1)
ω λα λα τιρια ω.
Ράντα πρϊτοσ ςτθν αλικεια
και παντοτινά πιςτόσ
χριςιµοσ και φίλοσ ς’ όλουσ
ςτουσ Ρροςκόπουσ αδελφόσ.
Ω-ω-ω, ω-λα λα τιρια,
ω λα λα κοφκου (2)
ω λα λα τιρια ω.
Ευγενισ προσ τον κακζνα
προςτατεφει τα φυτά
υπακοφει ςτουσ µεγάλουσ
εφκυµοσ παντοτινά.
Ω-ω-ω, ω-λα λα τιρια,
ω λα λα κοφκου (3)
ω λα λα τιρια ω.
Κάνει πάντα οικονοµίεσ
εγκρατισ και κακαρόσ
και γενναίοσ ςτθν ψυχι του
είν’ αποφαςιςτικόσ.
Ω-ω-ω, ω-λα λα τιρια,
ω λα λα κοφκου (4)
ω λα λα τιρια ω.

114 ΤΑ ΕΛΑΤΛΑ

Τα ελάτια µασ χαρίηουν
τθν ψθλι κορµοςταςιά
και τα χιόνα τθσ ξεπλζνουν
από τθσ πόλθσ τθ βρωµιά

Κι ανεβαίνοντασ ξανά
πάνω ςτα βουνά
θ ψυχι µασ παίρνει δφναµθ κι αζρα
κι θ καρδιά µασ λαχταρά
ν’ ανζβουµε πιο ψθλά
πάνω ςτα Ελλθνικά βουνά.

Βουνά ψθλά, βουνά αιϊνια
παιδιά γιγάντια τθσ γθσ
για ςτολίδια ςασ τα χιόνα,
χαµόγελο ςασ θ λάµψθ τθσ αυγισ.

Τθν Ράρνθκα ζχετε µθτζρα
και τον Πλυµπο παπποφ,
τον Ταΰγετο πατζρα,
φίλθ τθν Οίτθ τθ ναηοφ.

Θ Ρεντζλθ είν’ αδερφι ςασ
κι ο τρελόσ ο Υµθττόσ
και µπαρµπάδεσ οι δικοί ςασ
ο Τυµφρθςτόσ και ο Ραρναςςόσ

Στο βουίςιο τον αζρα
υποκριςίεσ δε χωροφν,
όλοι αδζλφια πζρα ωσ πζρα,
όλοι εµπρόσ µα καρδιά προχωροφν

115 ΤΑ ΛΟΓΛΑ
Μζς' τθ ηωι ςου κάποια ςτιγµι
είπεσ τα λόγια µε ςκζψθ αγνι
είπεσ τα λόγια που είπα κι εγϊ
αυτό µε κάνει µαηί ςου αδελφό.
εφρζν:
Κάνω ςκοπό µου όπου βρεκϊ
ςε κάκε ανάγκθ να βοθκϊ
κάνω ςκοπό µου να ‘ρκει θ αυγι
τα ίδια λόγια να πει όλθ θ Γθ
Κα ‘ρκουνε ϊρεσ, ϊρεσ ςκλθρζσ
όπου οι καρδιζσ πρζπει να ν τολµθρζσ
κείνεσ τισ ϊρεσ πζςτα ξανά
αυτά τα λόγια, τα παντοτινά.
εφρζν
Μθν τα ξεχάςεισ, όπου κι αν πασ
µζς’ τθν καρδιά ςου να τα κρατάσ
κι αν το µυαλό ςου δεν ςυµφωνεί
µε τθσ καρδιάσ να µιλάσ τθ φωνι.
εφρζν:

116 ΤΑ ΟΦΑΝΑ ΚΛΑΛΑ

Πταν τα ορφανά κλαδιά χτυπά θ καταιγίδα
και ςτα φαράγγια θ χείµερα περνάει αγριωπι,
(οι Ρρόςκοποι είναι απαλι ουράνιου τόξου αχτίδα
µεσ τθ ςιγανοςτάλαχτθ τ’ απόβροχου ςιωπι). (2)

Κι όταν ςτων µακρινϊν νθςιϊν τθ βραδινι µαγεία
παραµονεφει κι ζρχεται πολφβοθ θ βροχι,
(οι Ρρόςκοποι είναι ιςυχθ πελάγου νοςταλγία
και µια γαλάηια κφµθςθ, κάποια παλιά εποχι). (2)

Μζςα από τισ γζρικεσ ιτιζσ ζτςι κακϊσ νυχτϊνει
κι απλϊνεται ςτισ λαγκαδιζσ θ γκρίηα ςιγαλιά
(οι Ρρόςκοποι είναι απαλι ςιγολαλιά ενόσ γκιϊνθ
ι των κυµάτων ψίκυροσ ςε κάποια ακρογιαλιά). (2)

Για ‘κείνουσ που το ςοφρουπο κουνάνε το µαντιλι
ςα χείµερα που χάνεται ςε χάθ παντοτινά,
(οι Ρρόςκοποι είναι το γλυκό το φζγγοσ του Απρίλθ
που προµθνάει τθν άνοιξθ που ζρχεται ξανά). (2)

117 ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΗΩΓΑΦΛΗΟΥΝ
Τα παιδιά ηωγραφίηουν ςτον τοίχο
δυο καρδιζσ κι ζναν ιλιο ςτθ µζςθ
παίρνω φωσ από τον ιλιο
και φτιάχνω τθν αγάπθ
και µου λεσ πωσ ς’ αρζςει.

Τα παιδιά τραγουδάνε ςτουσ δρόµουσ
κι θ φωνι τουσ τον κόςµο αλλάηει
τα ςκοτάδια ςκορπάνε
κι θ µζρα λουλουδίηει
ςαν άνκοσ ςτο περβάηι.
Ζνα ςφννεφο είναι θ καρδιά µου
κι θ ηωι µου ςε πλατεία
ς’ αγαπϊ κι ο απζραντοσ κόςµοσ
πόςο µοιάηει µε µικρι πολιτεία

118 ΤΗΑΜΡΟΘ
Από τθν άκρθ τθσ γθσ ξεκινιςαµε
ςαν µαγεµζνα τθσ άνοιξθσ πουλιά
και µιαν αυγι τθ φωλιά µασ εςτιςαµε
ςτου Μαρακϊνα τθν ζρµθ ακρογιαλιά
εφρζν:
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, κάλαςςα και πεφκο, χϊµα και βουνό
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, κάποτε κα φτάςουµ’ ωσ τον ουρανό
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, µες’ το πανθγφρι που θ ηωι κυλά
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, πάντα κ' ανεβαίνουµ’ όλο πιο ψθλά
Γεµάτοι νιάτα και φωσ ορκιςτικαµε
χαρά κι ελπίδα να φζρουµε ςτθ γθ
κι όλοι µαηί µε λαχτάρα ςτακικαµε
απ' τθσ αγάπθσ να πιοφµε τθν πθγι
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, κάλαςςα και πεφκο, χϊµα και βουνό
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, κάποτε κα φτάςουµ’ ωσ τον ουρανό
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, µες’ το πανθγφρι που θ ηωι κυλά
Τηάµπορθ, Τηάµπορθ, πάντα κ' ανεβαίνουµ’ όλο πιο ψθλά

119 ΤΛ ΧΑΑ
Τι χαρά, τι χαρά
ςκίηει θ βάρκα τα νερά
κι απαλι κι απαλι
τρζχει ςαν πουλί.
Το τραγοφδι µασ παιδιά
π’ αντθχεί ςτθ ςιγαλιά
χαρωπό - χαρωπό
ηωθρό, τρελό.
Στα κουπιά, ςτα κουπιά
λάµνετε άκοπα παιδιά
να εκεί, να εκεί
τ' όµορφο νθςί
Στ’ ακρογιάλι καρτεροφν
οι δικοί µασ να µασ δουν
ςτα κουπιά, ςτα κουπιά
λάµνετε γερά.

120 ΤΟ ΑΘΔΟΝΛ

Ασ το ποφµε µία (2)
Ζνα είναι το αθδόνι που το Μάθ λαλεί.
Ασ το ποφµε δφο (2)
Δυο πζρδικεσ ςτ’ αλϊνι.
Ασ το ποφµε τρεισ (2)
Τρία θ Αγία Τριάδα.
Ασ το ποφµε τζςςερα (2)
Τζςςερα βυηιά θ αγελάδα.
Ασ το ποφµε πζντε (2)
Ρζντε δάκτυλα ςτο χζρι.
Ασ το ποφµε ζξι (2)
Ζξι αυγά ο τηουτηουλιάνοσ.
Ασ το ποφµε επτά (2)
Επτά µζρεσ θ βδοµάδα.
Ασ το ποφµε οκτϊ (2)
Οκτϊ πόδια το χταπόδι κι όςο τα χτυπάσ κα λειϊνει.
Ασ το ποφµε εννιά (2)
Εννιά µινεσ θ γυναίκα
Ασ το ποφµε δζκα (2)
Δζκα είν’ οι εντολζσ µασ.

121 ΤΟ ΑΣΤΕΑΚΛ
Ράντα ψθλά ςαν κοιτάηεισ
µζς’ το ςκοτάδι κα βρεισ
ζνα µικρό αςτεράκι
για να οδθγθκείσ.
Κε να ςου δείχνει το δρόµο
ςτο Νότο και ςτο Βορρά
κι άµα το βρεισ µθ φοβάςαι
όλα κα πάνε καλά.
Γιο - λα - ρι - α (3)
Γιο - λα - λα - ρι - α - λα - ο
Κάρροσ Ρρόςκοπζ µου
ςφίξε τθν καρδιά
πάρε εµπρόσ το δρόµο
δίχωσ ακεφιά.
Κι όταν το ςκοτάδι
γφρω κα χακεί
θ ηωι µπροςτά ςου
κα φζγγει χαρωπι.

122 ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΛ
Αν όλα τα παιδιά τθσ Γθσ
πιάναν γερά τα χζρια
κορίτςια - αγόρια ςτθ ςειρά
και ςτινανε χορό
ο κφκλοσ κα γινότανε
πολφ πολφ µεγάλοσ
κι ολόκλθρθ θ Γθ µασ
κ’ αγκάλιαηε καρρϊ.
Αν όλα τα παιδιά τθσ Γθσ
φϊναηαν τουσ µεγάλουσ
κι άφθναν τα γραφεία τουσ
και µπαίναν ςτο χορό
ο κφκλοσ κα γινότανε
ακόµα πιο µεγάλοσ
και δυο φορζσ τθ Γθ µασ
κ’ αγκάλιαηε καρρϊ.
Κα ‘ρχόνταν τότε τα πουλιά
κα ‘ρχόνταν τα λουλοφδια
κα’ ρχότανε κι θ άνοιξθ
να µπει µεσ το χορό
κι ο κφκλοσ κα γινότανε
ακόµα πιο µεγάλοσ
και τρεισ φορζσ τθν Γθ µασ
κ’ αγκάλιαηε καρρϊ.

123 ΤΟ ΚΕΦΛ ΣΟΥ
Το κζφι ςου ποτζ δεν πρζπει να χαλάσ,
κα βρεισ µες’ τθ ηωι εµπόδια πολλά
δουλειά µαηί χαρά το ςφνκθµά ςου κα ‘ναι,
πάντα κεφάτοσ και πρϊτοσ ςτθ δουλειά.
εφρζν
Μες’ τθ ηωι παιδιά δεν πρζπει να ‘ςαι τεµπζλθσ
πάντα καλι καρδιά κ’ ζτςι κάνεισ ότι κζλεισ
Τρα λα λα-ρα λα-λα Τρα-λα-ρα-λα λα-λα-λα-λα
Τρα λα λα-ρα λα-λα Τρα-λα-ρα-λα λα-λα-λα-λα
Αν τφχει και κυµϊςεισ πάντα να γελάσ,
κατςοφφθσ να µθν είςαι οφτε και φουκαράσ
ν’ ακοφσ τουσ πιο µεγάλουσ που ξζρουν τθ ηωι
µθν είςαι µποφφοσ οφτε κι εγωιςτισ.

εφρζν

124 ΤΟ ΜΑΝΤΛΛΛ ΤΟΥ ΟΥΑΝΟΥ
Λδρϊτασ ςτα µάτια κι ο δρόµοσ µακρφσ
ςκλθρι θ ανθφόρα, µα κάπου κα βγεισ
διαβάηεισ το χάρτθ, τον ξζρεισ καλά
κι αν ο ιλιοσ καίει, κα 'ρκει θ ακρογιαλιά.
Αν φοράσ το µαντιλι, που φοράει ο ουρανόσ
τότε πρζπει ςτα µάτια το ίδιο να 'χεισ φωσ (2)
Το κρζασ ροδίηει ςτθ κράκα αργά
το κφµα χαϊδεφει τθν άµµο γλυκά
τα ξφλα καµζνα, καφζσ ςτθ φωτιά
το βλζµµα χαµζνο µζς' τθν ξαςτεριά.
Αν φοράσ το µαντιλι, που φοράει ο ουρανόσ
τότε πρζπει ςτα µάτια το ίδιο να 'χεισ φωσ (2)
Τουσ φίλουσ ςου νοιϊκεισ, ςε νοιϊκουν κι αυτοί τθν
ίδια ζχετ' όλοι ςτο ςϊµα ψυχι
θ µζρα χαράηει, µαηί τουσ ξυπνάσ
τον ςάκο ςτον ϊµο, γι' αλλοφ ξεκινάσ.
Αν φοράσ το µαντιλι, που φοράει ο ουρανόσ
τότε πρζπει ςτα µάτια το ίδιο να 'χεισ φωσ (2)

125 ΤΟ ΣΛΝΕΜΑ
Χτυπά θ κλακζτα
ανάβουν τα φϊτα
κι αρχίηει να τρζχει το φιλµ.
Γινοντ’ αλικεια
τα παραµφκια
τα όνειρα παίρνουν ηωι.
Απλά τα ςπουδαία
τα άςχθµα ωραία
φαντάηουν ςτο άςπρο πανί.
Ρολλοί ξεγελιοφνται
γιατί δεν κυµοφνται
πωσ ζχει εµπόδια θ ηωι.
Λα, λα, λα, λα………

126 ΤΟ ΤΑΓΚΟ

Στον Ραρναςςό ζνα αςτζρι
µζςα ςτα ελατά ζςτθςε καρτζρι
ςτθ νιότθ µε αγάπθ απλϊνει χζρι
ςτο φωσ του γαλαξία να ςε φζρει
για να ονειρευτείσ…

Λάµψε ςαν αςτζρι
δϊςε ςτουσ γφρω άφοβα το χζρι
ςτθ µοναξιά των άλλων γίνε ταίρι
το αναίτιο δάκρυ κα ςε καταφζρει
µ’ αγάπθ να δοκείσ.

εφρζν: (2)
Τρίφυλλα από κρίνα
φοράνε όλα τα παιδιά εκείνα
που όνειρο ακριβό τουσ ζχουν κάνει
ν’ αλλάξουν τον καιρό…

Του Θνιόχου το χζρι
κάποιο ηεςτό του Αυγοφςτου µεςθµζρι
ς’ αρχαία πθγι να ς’ οδθγιςει ξζρει
εκεί που εχκροί αφινον το µαχαίρι
για να αγαπθκοφν…

Ασ δϊςουµε µ’ ζνα χζρι
το λάλον φδωρ
τθ δροςιά να φζρει
ςτα ρθµαγµζνα από τον Άρθ µζρθ
γλυκό κραςί να δϊςει το φιλζρι
ξανά θ χαρά να ‘ρκει

εφρζν (x)

Ρικρό το καλοκαίρι
άςπρα πανιά δεν ςυναντά τ’ αγζρι
οι πειρατζσ χακικανε ςτ’ Αλγζρι
όλα τα µπρίκια ‘γιναν ςοφπερ - φζρυ
ςτον ταρςανά θ ςιωπι…

Λευκι ςαν περιςτζρι
πετά θ καρδιά
ςτθσ µνιµθσ το λθµζρι
ςε µια µπρατςζρα τςοφρµο νζοι - γζροι
ςτο Γαλαξίδι ανάβουν αγιοκζρι
για όςα ζχουν χακεί.

εφρζν (2)

127 ΤΟ ΧΩΛΟ

Ιτανε ζνα χωριό
ςτθν Νότιο Αφρικι
που µζςα ςτο πόλεµο
είχε περικυκλωκεί.

Μα ιτανε ςτρατθγόσ
ο Μπζϊντελ Ράουελ
που µάηεψε τα παιδιά
και ζκανε µια ςτρατιά.

Ιταν αυτοί οι Ρρόςκοποι
οι πρϊτοι ςε όλθ τθ Γθ
που βοικθςαν το ςτρατό
να ςϊςει ξανά το χωριό.

Ρολλζσ Οµάδεσ παιδιϊν
κατόπιν ιδρφκθκαν
και εκπαιδεφτθκαν ωσ
ο µεγάλοσ ςτρατόσ

Σκοπόσ του Ρροςκοπιςµοφ
είναι να κάνει γεροφσ
ανκρϊπουσ ιδανικοφσ,
χριςιµουσ και εργατικοφσ.

128 ΤΟΝ ΘΛΛΟ ΕΧΩ ΣΤΘΝ ΚΑΔΛΑ
Τον ιλιο ζχω ςτθν ψυχι
το γζλιο ςτα χείλθ
τθ ηεςταςιά µζς' τθν ψυχι
ςτο ςτικοσ τριφφλλι.
Στον κόςµο όλουσ ν’ αγαπϊ
ςκοπόσ µου ζχει γίνει
και πάντοτε να προςπακϊ
να ηιςει θ ειρινθ.
Τθ φφςθ κι αν πλθγϊςανε
ςε όλο τον κόςµο
κα κάνω να µοςχοβολά
Κυµάρι και δυόςµο.
129 ΤΟΥ ΡΕΛΑΟΥ ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ
Φυςάει τ’ αγζρι γλυκά
πετάει θ βάρκα ςτα γαλάηια νερά
ςε όρτςα όλα τα λευκά τθσ πανιά.
Και εµείσ του πελάου τα παιδιά
βάηουµε πλϊρθ γι ακρογιάλια χρυςά
µ’ όνειρα χίλια και κακάρια καρδιά.
130 ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΘΣ ΔΟΥΛΕΛΑΣ
Εµπρόσ ασ αρχίςουµε όλοι δουλειά
µ’ ανάλαφρθ καρδιά.
Αυτι κα µασ δϊςει υγεία, χαρά
εµπρόσ για τθ δουλειά.
Δοφλευε, δοφλευε, γζλα πολφ
δίχωσ δουλειά είν’ θ ηιςθ πεηι
δουλειά - χαρά, δουλειά - χαρά
όλοι µαηί ςτθ δουλειά.
Θ δοφλεψθ κάνει γερά τα κορµιά
δίνει υγεία, χαρά.
Οι φίλοι γνωρίηονται µζς’ τθ δουλειά
είν’ θ φιλία ιερά.
Δοφλευε, δοφλευε, γζλα πολφ
δίχωσ δουλειά είν’ θ ηιςθ πεηι
δουλειά - χαρά, δουλειά - χαρά
όλοι µαηί ςτθ δουλειά

131 ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΟΥ ΑΡΟΧΩΛΣΜΟΥ
Μιπωσ πρζπει να φφγουµε,
χωρίσ ελπίδα πια,
πωσ κα ξανανταµϊςουµε
και πάλι µε χαρά.

εφρζν:
Πχι δεν χωριηόµαςτε
για πάντοτε παιδιά
µα κα ξαναβλεπόµαςτε
αδζλφια µου ςυχνά
Και τϊρα ασ ενϊςουµε
τα χζρια όλοι µαηί
και αλυςίδα ασ πλζξουµε
αγάπθσ δυνατι
εφρζν
Και Ο Κεόσ που αδιάκοπα
µασ βλζπει από ψθλά
κα µασ ενϊςει κάποτε
όλουσ µαηί ξανά.
εφρζν
Ραλιό κι ωραίο παρελκόν
που ηιςαµε µαηί
ασ µείνει για παράδειγµα
ςτθ νζα µασ ηωι
εφρζν

132 ΤΛΓΩΝΑ - ΚΑΛΑΝΤΑ (JINGLE BELLS)

Ρρόςκοποι - Ρρόςκοποι
εµπρόσ όλοι µαηί
γιορτάηουµε Χριςτοφγεννα
µ’ αγάπθ ςτθν ψυχι.

Ρρόςκοποι - Ρρόςκοποι
Υπόςχεςθ πίςτθ
εδϊςαµε ςτουσ φίλουσ µασ
µε νόµο και ιςχφ.

Στο τηάκι µασ µπροςτά
τραγοφδια χαρωπά
ςε κφκλο κακιςτοί
πάντα γελαςτοί.(2)

Ρρόςκοποι - Ρρόςκοποι
παντοτινά µαηί
µε χζρια κα πιανόµαςτε
ς’ όλθ µασ τθν ηωι.

Ρρόςκοποι - Ρρόςκοποι
Χριςτοφγεννα λαµπρά
εµείσ γιορτάηουµε όλοι µασ
ςαν ςιµερα παιδιά.

133 ΤΥΟΛΕΗΛΚΟ
Μιά ςυντροφιά από Ρροςκόπουσ κινά,
για ν' ανεβεί πιο ψθλά ςτα βουνά,
γιολαλαΐ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό
Στο µονοπάτι που πάει ςτθν κορφι
βρικαν δυο φίλουσ που είχαν χακεί
γιολαλαΐ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό
Κι ζτςι βρεκικανε όλοι µαηί
και δεν χακικανε οι δυο οι χαηοί
γιολαλαΐ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό
Και αρχινάνε αµζςωσ φωνζσ
ςαν του Τυρόλου και πιο δυνατζσ
γιολαλαΐ, γιολαλαό, γιολαλα-όψαψα, γιολαλαό

134 ΥΨΛΡΕΤΑΛ ΑΕΤΟΛ
Εµπρόσ για τα ψθλϊµατα - εµπρόσ για τισ κορφζσ φτερά
µασ δίν’ θ πίςτθ µασ και φλόγα ςτισ καρδιζσ φτερά µασ
δίν’ θ πίςτθ µασ και φλόγα ςτισ καρδιζσ για να
πετάξουµε ς' αικζριεσ κορυφζσ
εφρζν:
Υψιπζται αετοί, προχωρείτε - προχωρείτε ςτθν κορφι
προχωρείτε ςτθν κορφι, υψιπζται-υψιπζται αετοί
Ανατολζσ χαράηουνε και λάµπουν οι µατιζσ
καινοφργιοι δρόµοι ανοίγονται - καινοφργιεσ εποχζσ
καινοφργιοι δρόµοι ανοίγονται - καινοφργιεσ εποχζσ χαρά
και φωσ γεµίηουν όλων οι ψυχζσ
Υψιπζται αετοί, προχωρείτε - προχωρείτε ςτθν κορφι
προχωρείτε ςτθν κορφι, υψιπζται-υψιπζται αετοί

135 ΦΛΛΛΑ

Χαροφµενα πουλιά ςτου Φοίβου
ασ δϊςουµε µιλιά καινοφρια πάλι αυγι.
Αςτζρασ πολικόσ ς’ ουράνια πλατειά
φιλίασ τϊρα φωσ ασ λάµπει ςτθ µατιά.

εφρζν:

Φιλία, φιλία, τραγοφδια ηωθρά
φιλία, φιλία ανζςπερθ χαρά
φιλία, φιλία ελπίδασ πυρςόσ
φιλία αγάπθσ ανκόσ.

Σελίδεσ φωτεινζσ κακζνασ µασ κα ηει
µε ςτζγθ τισ ςκθνζσ ασ ηιςουµε µαηί.
Εµπρόσ εµπρόσ παιδιά του Νόµου µασ
το φωσ, ασ µείνει ςτθν καρδιά ακοίµθτοσ δαυλόσ.

εφρζν

136 ΦΛΛΟΣΟΦΘΣΕ

Εάν κζλεισ να περάςεισ όµορφεσ ςτιγµζσ
να ζχεισ εµπειρίεσ, γνϊςεισ και χαρζσ
να µάκεισ νζουσ τρόπουσ πιο µεκοδικοφσ
ζλα εςφ µαηί µασ αν µασ ακοφσ.

εφρζν:
Φιλοςό - φιλοςό - φιλοςόφθςε
δϊςε - πάρε ιδζεσ µα πρόςεξε,
τισ Αρχζσ και το Νόµο ν’ ακολουκείσ
άµα κεσ πάντα ζτοιµοσ να βρεκείσ.

Λδεολογικά να κεµελιωκείσ
µ’ ευκφνθ ςτα πιςτεφω πάντα να ςτακείσ
να ςυηθτάσ ιδζεσ, ςτόχουσ και ςκοποφσ
ζλα εςφ µαηί µασ αν µασ ακοφσ.

εφρζν

137 ΦΛΟΓΑ ΕΛΛΘΝΛΚΘ
Φλόγα, φλόγα Ρροµθκζωσ, φλόγα Ελλθνικι.
Φλόγα, φλόγα νζασ Δόξθσ φλόγα Λςτορικι.
Φζγγε δρόµουσ αρετισ και κακικοντοσ τιµισ,
δείχνε δρόµουσ θκικισ, π' ακολουκουµ' εµείσ.
Επωδόσ
Φλόγα, φλόγα, φλόγα, φλόγα, φλόγα Ελλθνικι.
Φλόγα, φλόγα που φωτίηεισ λευτεριάσ πυρςοφσ.
Φλόγα, φλόγα ασ φωτίςει ςκλάβουσ αδελφοφσ.
Με πυρπολθτϊν δαυλοφσ κατανίκθςεσ εχκροφσ,
και ςαν φωσ πολιτιςµοφ εδίδαξεσ λαοφσ.

138 ΦΩΤΛΑ ΩΑΛΑ ΦΩΤΛΑ

Το αποµεςιµερο για µια ςτιγµι κακίςαµε
και κοιταχτικαµε βακιά ςτα µάτια.
Μια πεταλοφδα πετοφςε απ’ τα ςτικια µασ ιτανε πιο λευκι απ’ το
µικρό λευκό κλαδί τθσ άκρθσ των ονείρων µασ.

Το βράδυ ανάψαµε φωτιά
και τραγουδιςαµε γφρω - τριγφρω:
Φωτιά, ωραία φωτιά, µθ λυπάςαι τα κοφτςουρα
Φωτιά, ωραία φωτιά, µθ φτάςεισ ωσ τθ ςτάχτθ
Φωτιά, ωραία φωτιά καίγε µασ, καίγε µασ τθ ηωι.

Εµείσ τθ λζµε ηωι, τθν πιάνουµε απ’ τα χζρια,
κοιτάηουµε τα µάτια τθσ που µασ ξανακοιτάηουν.
Εµείσ τθν λζµε ηωι, πθγαίνουµε µπροςτά, και
χαιρετοφµε τα πουλιά τθσ που µιςεφουνε.

Είµαςτε από καλι γενιά!

139 ΧΕΛΑ ΓΕΑ - ΕΝΩΜΕΝΑ

Χζρια, γερά, ενωµζνα ςφιχτά όλοι φίλοι
ιρκαµ’ εδϊ για να βροφµε χαρά, γζλιο, κζφι, ηωι και παιχνίδι.
εφρζν:
Για να περάςουµε όµορφα, όςο πιο όµορφα όλοι
µζςα ςτα χρϊµατα ηιςαµε, µ’ αυτά γλεντιςαµε εµείσ. (2)
Ρράςινο, µπλε, κίτρινο, βυςςινί γαλάηιο
χρϊµατα αυτά του ονείρου φτερά µασ’ τον κόςµο.
εφρζν
Λα, λα, λα, λα…

140 ΧΩΜΑΤΑ
Τθ ηωι ςαν τθν κοιτϊ µζςα απ’ το χρϊµα,
χρϊµα
βλζπω τουσ δικοφσ µασ ουρανοφσ
γεµιςµζνουσ µε τα πζταλα τθσ νιότθσ,
νιότθσ
ςτζφανο ς’ ολόχρυςουσ καιροφσ…
Ρροχϊρα, ςτον ιλιο!

Κόκκινο, γαλάηιο, πράςινο, µοβί και άςπρο…
ςκορπιςµζνα ς’ όµορφουσ γιαλοφσ…
και δεµζνα µ’ αρµονία ςχθµατίηουν όλα
πίνακεσ ηωισ ιδανικοφσ…

Λα, λα, λα,

3 Τραγοφδια Κοινότθτασ Ανιχνευτϊν
1 Ζνα τραγοφδι για τθν Ελπίδα
Ρανάρχαια δάςθ
ςτον χρόνο αντζχουν
το κάκε βελανίδι
Ελπίδα χρυςι
Γιοφφρια του χκεσ
µε τ’ αφριο µασ δζνουν
το κάκε τουσ τόξο
Ελπίδα χρυςι.
εφρζν
Κιϋ όλοι εµείσ
µε µια καρδιά γεµάτθ ελπίδα
όλοι εµείσ (δισ)
µε τθν αγάπθ για πυξίδα,
αγκαλιαςµζνοι τραγουδάµε τθν ηωι.
όλοι εµείσ
Τραγοφδια που ςβινουν,
µε ρίηεσ ςτο µζλλον
ο κάκε τουσ ςτίχοσ
Ελπίδα χρυςι.
Ραλιά µονοπάτια
τα νιάτα διαβαίνουν
το κάκε µαντιλι
Ελπίδα χρυςι.
εφρζν
Στίχοι : Χ. Βογιατηισ
Μουςικι : Γ. Λεονταρισ

2 ΑΝΛΧΝΕΥΕ
Ανίχνευε,
Ψάξε να βρεισ τισ πιο µικρζσ χαρζσ
που οµορφαίνουν αυτιν τθν πεηι
ςκλθρι ηωι.
Ανίχνευε,
Και µάκε όςα πιο πολλά µπορείσ
θ γνϊςθ είναι κθςαυρόσ χρυςόσ
µθν το ξεχνάσ.
Ανίχνευε,
Και τρζχα πάντα πρϊτοσ βοθκόσ
διϊξε τθ λφπθ, δϊςε τθ χαρά
ς’ όποιον πονά.
Ανίχνευε,
Και δϊς’ αγάπθ µζς’ απ’ τθν ψυχι
ςκόρπα παντοφ το φωσ και τθ ηωι
τθσ νιότθσ τθσ χρυςισ.

3 ΔΟΜΟΣ ΑΝΛΧΝΕΥΤΛΚΟΣ
Διαβάτθσ γερόσ
περπατϊ ςτθ ηωι
Είναι ο δρόµοσ µου απλόσ, χαρωπόσ
είναι ο δρόµοσ µου ανιχνευτικόσ (δισ)
Με το νόµο οδθγό,
ςτθ ηωι προχωρϊ
κι ζχω µόνο ςκοπό, να βοθκϊ
να βοθκϊ κακζνα για καλό (δισ)
Βλζπω πάντα πλατειά
και µε µία µατιά,
αντικρίηω ψθλζσ, κορυφζσ,
κορυφζσ ιδανικϊν χρυςζσ

4 Αχ να βρεκϊ (Μουςικι: "Αχ να ςε δω")
( το τραγοφδι το ζχει γράψει θ 58θ Κοινότθτα Μαγνθςίασ )
Από τα βάκθ τθσ ψυχισ και από του νου τα φψθ...
αναηθτϊντασ µακριά το µζγιςτο κοχφλι...
οι Ανιχνευτζσ...
Κοµµάτι γθσ ελλθνικό µακριά µζςα ςτο πζλαγο,
εκεί που παν οι Ανιχνευτζσ να νιϊςουν ιςτορία,
ς' ζνα κάςτρο κ' ανεβϊ να 'ρκω κοντά ςτον ουρανό,
ν' ανοίξω τα φτερά µου να ηιςω τα όνειρά µου.
Αχ να βρεκϊ, αχ να βρεκϊ ξανά ςτο Καςτελόριηο,
να µπω µεσ ςτθ ςπθλιά του να βρω τα µυςτικά του.
Αχ να βρεκϊ, αχ να βρεκϊ ξανά µε τθν Κυρά τθσ ω,
ν' ακοφςω τθ φωνι τθσ, να ςυηθτϊ µαηί τθσ.
Βλζπεισ ςτα βράχια τα πουλιά, άνκρωποι είναι µε φτερά, που
φζρνουν τα µθνφµατα απ' τον αρχαίο κόςµο
και τα ρωτϊ δεν απαντοφν, δεν ξζρουνε για να µου πουν πωσ
'γίναν τα χαµζνα όνειρα ξεχαςµζνα.
Αχ να βρεκϊ, αχ να βρεκϊ ξανά ςτο Καςτελόριηο,
να µπω µεσ ςτθ ςπθλιά του να βρω τα µυςτικά του.
Αχ να βρεκϊ, αχ να βρεκϊ ξανά µε τθν Κυρά τθσ ω,
ν' ακοφςω τθ φωνι τθσ, να ςυηθτϊ µαηί τθσ.

4 Τραγοφδια Οµάδασ Ρροςκόπων
1 Θ ΕΝΩΜΟΤΛΑ
Ιταν 8 - 9 ςτθν Ενωµοτία
ιταν µια παρζα φίλοι καρδιακοί
πάντα µε κζφι µε χαρά παίηουν τα παιχνίδια
ζπλακαν µε κάρροσ εφρωςτα κορµιά.
Δοφλευαν ολθµερίσ κι είχαν ςτο µυαλό τουσ
τθν Ενωµοτία πωσ κα διακρικεί.
Μακθτζσ όµωσ καλοί µζςα ςτο ςχολείο
Ρρόςκοποι ςε όλα καταπλθκτικοί.
Γνϊςθ είχανε πολλι κι ιτανε ςε κζςθ
ν’ αντιµετωπίςουν κάκε ςυµφορά
προςπακοφςαν να βοθκοφν όποιον είχε ανάγκθ
πάντοτε µε κζφι και καλι καρδιά.
Ρζραςε όµωσ καιρόσ και τα Ρροςκοπάκια
γίνανε µεγάλοι, βγικαν ςτθ ηωι.
Συνεχίηουν τθν δουλεία µες’ τθν βιοπάλθ
ζχουν τα εφόδια για να παν µπροςτά.
Άλλοι τϊρα αρχίηουν τθν δουλειά ςαν πρϊτα
ςτθν Ενωµοτία µα χαρά πολφ
πάλι τϊρα αντθχοφν οι φωνζσ το γζλιο
των παιδιϊν που παίηουν τον Ρροςκοπιςµό.
Κάνουµε όλοι µαηί µια καλι παρζα
κι θ Ενωµοτία είναι όλο ηωι
κι όταν αφριο κι αυτοί βγοφνε ςτθ ηωι τουσ
κα τθν αντικρίςουν όλοι χαρωποί.

2 ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΟΥ ΕΝΩΜΟΤΑΧΘ
Κάποιοσ φοίνικασ παλιόσ
πάλι άςτραψε ςτο φωσ
που ςτα ςπλάχνα του για λίγο
είχε κλείςει πάλι ςπίκεσ
του παλιζσ µζςα ςε όλων τισ
καρδιζσ ςε πελϊριεσ φωτιζσ
κα ςελαγίςει
εφρζν:
Μια φωτιά ςτθ µατιά
µια πνοι ςτθ ψυχι
µια πυξίδα κι ζνασ δρόµοσ
ζνα φωσ οδθγόσ
ατςαλζνιοσ δεςµόσ
θ Υπόςχεςθ κι ο Νόµοσ
Μια καινοφρια χαραυγι
νζασ ζµπνευςθσ πθγι
τουσ Ενωµοτάρχεσ πάλι
ασ φωάςει αναµνιςεισ ηωθρζσ
και αξζχαςτεσ ςτιγµζσ
θ ψυχι του κακενόσ
ασ πλθµµυρίςει
εφρζν

3 ΤΑΒΑ ΜΡΟΣ
Τράβα µπροσ, κι όςα ζρκουν κι όςα πάνε
τράβα µπροσ, πάντα περιπζτεια κα ‘ναι
τράβα µπροσ, θ ηωι για να πετφχει
τράβα µπροσ κι ζνασ κόςµοσ ςου ανικει.
εφρζν:
Τράβα µπροσ και µθ ςε µζλλει, θ ηωι ελπίδα κζλει
τράβα µπροσ και µθ ςε νοιάηει, µια καινοφργια αυγι χαράηει.
Τράβα µπροσ, όλα κα ‘ναι πιο ωραία
τράβα µπροσ ςτθν Ρροςκοπικι παρζα
τράβα µπροσ, ςτθν Οµάδα όλοι φίλοι
τράβα µπροσ µ’ οδθγό µασ το Τριφφλλι.
εφρζν

4 ΩΔΘ ΣΤΟ ΧΑΛΚΛΝΟ ΒΕΛΟΣ
Αφοφ επιτζλουσ τθν υπόςχεςθ ζδωςα
και µε τα βάςανα τα πρϊτα µου ξεµπζρδεψα,
τον δρόµο πιρα να τραβιξω µζχρι το τζλοσ
µα πρϊτα ςκόνταψα ςτο χάλκινο το βζλοσ.
Σε οκτϊ δράςεισ κα φροντίςω να είµαι πάντα εκεί
κ’ αςχολθκϊ µε τθν προςκοπικι τθν τεχνικι,
ςε αντικείµενα κα δϊςω φανταςία
µα και ςτο περιβάλλον λίγθ, προςταςία.
Σ’ αναηθτϊ, ς’ αναηθτϊ χολικό βζλοσ ξθµερϊµατα. Λείπει
το χρϊµα ςου από τθσ ςτολισ τα χρϊµατα. Σ’ αναηθτϊ, ς’
αναηθτϊ και µε βροχι και καταιγίδα. Λείπει… ςακίδιο,
ςκθνι και θ πυξίδα.

5 ΜΑΜΡΟ ΡΟΣΚΟΡΕΟ
Να ‘ρκεισ ς’ αυτιν τθν όµορφθ ηωι
και ςαν παρζα ανοικτι
να φφγουµε γι αλλοφ.
Μαηί και µε πιλότο τθν ψυχι,
κα δοφµε µια άλλθ εποχι
τρελοφ Ρροςκοπιςµοφ.
Κα γίνει Οµαδάρα µε το ςοµπρζρο τθσ
κα ‘ςαι ο καµπαλζροσ τθσ
κι όταν αρχίςει ο ζρωσ ςου για ‘κείνθ
οι ενωµοτίεσ ρυκµό κα δίνουνε
τ’ άςτρα κ’ αναβοςβινουνε
κι όλα χορόσ να γίνουνε κα λεσ.
Αυτό το Μάµπο το Ρροςκοπζρο
µου δίνει κζφι, µου δίνει ςτυλ
και Ρροςκοπάκο µε κάνει βζρο.
Αυτό τα άλλο µες’ τθν ηωι.

6 ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΘΣ ΡΟΟΔΟΥ

Πταν γραφτείσ παιδί µου ςτουσ Ρροςκόπουσ
πρζπει παρόν να είςαι ς’ ζξι δράςεισ
οι δυο από αυτζσ να είναι εκδροµζσ και οι άλλεσ τζςςερισ ότι κεσ.
Ρρζπει να µάκεισ το Τριφφλλι και το Νόµο,
τθν Λςτορία και τον Χαιρετιςµό µασ.
Κι όταν τελειϊςεισ µ’ όλα αυτά κα δεισ, ςτθν άλλθ δράςθ κα Υποςχεκείσ.
Πταν φλερτάρεισ το Χάλκινο το Βζλοσ
πρζπει παρόν να είςαι ς’ ζξι δράςεισ
οι δυο από αυτζσ να είναι εκδροµζσ και οι άλλεσ να ‘ναι διαφορετικζσ.
Κόµπουσ πολλοφσ να λφνεισ και να δζνεισ
και ςτ’ ανιχνευτικά να τα καταφζρνεισ,
το ςακίδιο να φτιάχνεισ, το κοντάρι να ξζρεισ να κρατείσ. Τότε
το Χάλκινο κα γευτείσ.
Το Άργυρο αν δε κζλεισ να το χάςεισ
πρζπει παρόν να είςαι ς’ ζξι δράςεισ
οι δυο από αυτζσ να είναι εκδροµζσ κι οι άλλεσ να ‘ναι διαφορετικζσ. Δυο
δράςεισ πρζπει να διοργανϊςεισ
α’ βοικειεσ να ξζρεισ να δϊςεισ
να ξζρεισ µορσ και βραχιόνων και να κανείσ τισ ςυνδζςεισ και να
µάκεισ κόµπουσ νζουσ.
Να ‘ςαι παιδί παρατθρθτικό, τότε κα πάρεισ και τ’ Αργυρό.
Για το Χρυςό αν κεσ να δοκιµάςεισ
πρζπει παρϊν να είςαι ςε ζξι δράςεισ
οι δυο από αυτζσ να είναι εκδροµζσ κι οι άλλεσ να ‘ναι διαφορετικζσ. Δυο
δράςεισ πρζπει να οργανϊςεισ, να διεξάγεισ
µε τθν πυξίδα ςου χάρτεσ να φτιάχνεισ
τ’ αςτζρια να διαβάηεισ,
να µετράσ τισ αποςτάςεισ,
είναι κι άλλεσ δυο ςυνδζςεισ
εξερεφνθςθ να πασ.
Κι όταν γυρίςεισ πίςω µε το καλό, κα φοράσ ςτο ςτικοσ ςου το Χρυςό.
Χρυςό Τριφφλλι αν κεσ να φορζςεισ
πρζπει ςαν Ρρόςκοποσ ςτ’ αλικεια να δουλζψεισ να
‘χεισ πάρει το Χρυςό, να ‘χεισ µια Α.Ρ.Δ.,
να ϋχεισ κι άλλθ Α.Ρ.Δ., να ‘χεισ τριρτθ Α.Ρ.Δ., να ζχεισ
και µια ειδικι.
Πταν το κάνει όλο το κατεβατό, ζχεισ το Τρίφυλλο το Χρυςό.

5 Τραγοφδια Αγζλθσ Λυκοποφλων
1 ΕΝΑΣ ΛΥΚΟΣ ΕΧΕΛ ΑΦΘΣΕΛ ΤΘΝ ΑΓΕΛΘ
Ζνασ λφκοσ ζχει αφιςει τθν Αγζλθ,
για να ηιςει µια ηωι Ρροςκοπικι
µα δε βρικε ςτθν Οµάδα αυτά που κζλει
και πελάγωςε ο µικροφλθσ µζςα εκεί.
Των Ρρόςκοπων δε του αρζςει θ ςοβαρότθσ
και το βλζµµα του Αρχθγοφ το αγριωπό,
µε παράπονο λοιπόν ςαν Δον Κιχϊτθσ
τραγουδάει όλο τον ίδιο το ςκοπό.
Αρχθγζ µου, Αρχθγζ µου χαµογζλα
κάκε λφκοσ ζτςι ζµακε να ηει
αχ, και να ‘µοιαηεσ λιγάκι του Ακζλα
τι καλά που κα περνοφςαµε µαηί.
Αρχθγζ µου ςτθν Αγζλθ κα γυρίςω
ςου το λεω ςοβαρά µθν απορείσ
πιο καλά κακόµουν αχ πριν ςε γνωρίςω
και ςυ κοίταξε άλλο Ρρόςκοπο ψάξε να βρεισ

2 ΤΗΟΥΜΡΑΛΑΓΛΑ
Τα ταµ- ταµ µζς' τθ ηοφγκλα θχοφνε
κι οι Λνδοί µε χαρά τραγουδοφνε
κι ο αρχθγόσ τουσ το Μαφρο Τςακάλι
νικθτισ κα γυρίςει και πάλι.
Τηουµπαλά - Τηουµπαλά - Τηουµπαλάγια
Αρχθγζ των Λνδϊν Τηουµπαλάγια (2)
Θ φωτιά εισ το µζςον αναµµζνθ
κι οι Λνδοί γφρω - γφρω µαηεµζνοι
κι ο αρχθγόσ τουσ το Μαφρο Τςακάλι
Το χορό αρχινάει και πάλι.
Τηουµπαλά - Τηουµπαλά - Τηουµπαλάγια
αρχθγζ των Λνδϊν Τηουµπαλάγια (2)
Θ φωτιά εισ το µζςον αναµµζνθ
Κι οι Λνδοί γφρω - γφρω µαηεµζνοι
κι ο Αρχθγόσ τουσ το Μαφρο Τςακάλι
Το χορό αρχινάει και πάλι.
Τηουµπαλά - Τηουµπαλά - Τηουµπαλάγια
Αρχθγζ των Λνδϊν Τηουµπαλάγια (x2)
Θ φωτιά πια τθ λάµψθ ζχει χάςει
Κι ο αρχθγόσ τουσ πθγαίνει να πλαγιάςει
Οι Λνδοί φεφγουν τϊρα κουραςµζνοι
Και ο µάγοσ µονάχοσ αποµζνει.
Τραγουδά ςιγά - ςιγά και κάνει µάγια
Αρχθγζ των Λνδϊν Τηουµπαλάγια

3 ΤΟ ΛΡΡΛΚΟ
Είµαςτε το - το - το ιππικό - κο - κο
Και να δεν δουλζψουµε καλά,
δεν κα µασ δϊςουνε φαγθτό,
και αν δεν δουλζψουµε καλά
δεν κα µασ δϊςουνε νερό.
Ρροςοχι ιππικό!
Το ζνα χζρι αρχινϊ. Είµαςτε…
Τ’ άλλο χζρι αρχινϊ. Είµαςτε…
Το ‘να πόδι αρχινϊ. Είµαςτε…
Τϋ άλλο πόδι αρχινϊ. Είµαςτε…
Το κεφάλι αρχινϊ. Είµαςτε…
Το κεφάλι ςταµατϊ. Είµαςτε…
Το ζνα πόδι ςταµατϊ. Είµαςτε…
Τα’ άλλο πόδι ςταµατϊ. Είµαςτε…
Το ζνα χζρι ςταµατϊ. Είµαςτε…
Τα’ άλλο χζρι ςταµατϊ. Είµαςτε…
Το τραγοφδι ςταµατϊ.

6 Τραγοφδια Ειδικοτιτων
1 ΥΨΛΡΕΤΑΛ ΑΕΤΟΛ
Εµπρόσ για τα ψθλϊµατα
εµπρόσ για τισ κορφζσ
φτερά µασ δίνει θ πίςτθ µασ
και φλόγα ςτισ καρδιζσ
για να πετάξουµε ς αικζριεσ κορυφζσ.
Υψιπζται αετοί
προχωρείτε- προχωρείτε ςτθν κορφι.
Ρροχωρείτε ςτθν κορφι
υψιπζται - υψιπζται αετοί.
Ανατολζσ χαράηονται
και λάµπουν οι µατιζσ
καινοφργιοι δρόµοι ανοίγονται
καινοφργιεσ εποχζσ
χαρά και φωσ γεµίηουν όλων οι καρδιζσ

2 ΤΟ ΤΑΓΟΥΔΛ ΤΟΥ ΑΕΟΡΟΟΥ
Αεροπόροσ κα γενϊ
ςτθν γθ να µθν αγγίηω
να µαι ψθλά ςτον ουρανό
τα ςφννεφα να ςκίηω
Ψυχι και ςϊµα δυνατόσ
ςαν πιάνω το τιµόνι
να γίνοµαι πότε αετόσ
και πότε χελιδόνι
Και αν θ µοίρα το καλεί
µια µζρα να πεκάνω
κζλω του χάρου το φιλί
µεσ το αεροπλάνο.

3 ΡΕΤΩΝΤΑΣ ΣΤΘΝ ΓΑΛΑΗΛΑ ΓΑΜΜΘ
Θ πλϊρθ ςχίηει τα νερά
ο γλάροσ γριγορα πετάει
οργιά οργιά κι αυτόσ µετράει
γαλαηια υδάτινθ γραµµι
γαλαηια υδάτινθ γραµµι
το χρϊµα απ’ τα νθςιά µασ
και τθν ελλθνικι ψυχι.
Στο ςφµπακο του πρωινοφ
γίνεται ο γλαρόσ περιςτζρι
κλωνί ελιάσ ςτο ράµφοσ φζρει
µινυµα ειρινθσ ςτα νθςιά
µινυµα ειρινθσ ςτα νθςιά
και θ καρδιά να πλθµµυρίηει
ιδανικά Ελλθνικά.
Στα χρϊµατα του δειλινοφ
γίνεται αετόσ γεράκι
ςτρζφει το άγρυπνο του µάτι
προσ τθ γαλαηια τθ γραµµι
προσ τθ γαλαηια τθ γραµµι
που οι ακρίτεσ τθ φυλάνε
και ηει θ ελλθνικι ψυχι.

4 ΡΕΤΑ Θ ΒΑΚΟΥΛΑ
Ρετάει θ βαρκοφλα ςτο κφµα λαφρυά
µε τ’ άςπρα πανιά τθσ ςαν γλάρου φτερά
ςαν γλάρου φτερά.
Δελφίνια και γλάρουσ ζχει ςυντροφιά
και µζςα Ρροςκόπουσ ναυτάκια γζρα
ναυτάκια γζρα.
Ράνε ςαν παιδία τθσ κάλαςςασ και µόνο, πάνε
τον γαλάηιο τθσ χρϊµα να νοιϊςουν, πάνε πρίµο
αγζρι ςτ’ ανοιχτά να χαροφν, µακριά απ’ τ’
ακρογιάλι ευτυχία να βρουν ευτυχία να βρουν.
Δροςερό αεράκι φυςάει ελαφρά
και ςπρϊχνει τουσ ναφτεσ ςτο κφµα γοργά
κφµα γοργά.
Ειν’ όλα δελφίνι δικά του παιδιά,
του ποτζ µακριά του δε νοιϊκουν χαρά
δε νοιϊκουν χαρά.

5 "Στ' ανοιχτά..." (Μουςικι: "Δυνατά")
Σα γοργόνα κυλά, θ βάρκα µζςα ςτο νερό
τα κουπιά τθσ ςτθ ςειρά και τα πανιά τθσ ανοιχτά
Seagull ζχει µθχανι, παπαδιά πρφµνθ κοφτι
φφςα άνεµε βοριά, να βγοφµε ςτ' ανοιχτά
πιο γριγορα.
Στ' ανοιχτά, ςτ' ανοιχτά, φφγαµε για τ' ανοιχτά
πιο γριγορα
τςαταλιά τα πανιά, να βγοφµε ςτ' ανοιχτά.
Κι αφοφ βγοφµε ςτ' ανοιχτά, µε πεταλοφδα τα πανιά
κατάπρυµα
"όρτςα λα µπάντα" ςτθ ςτιγµι, κάνουµε υποςτροφι
Τϊρα ο άνεµοσ δεξιά, ςοφράνο απ' τα πράςινα
πλαγιοδροµεί
ςκφβει ςτο κφµα θ κουπαςτι, του δίνει ζνα φιλί
και λζει ςιγά:
Τα παιδιά, τα παιδιά, που 'ναι ςτθ βάρκα τα παιδιά πολφ
γλυκά
λίκνιηζ τ' απαλά, ςτων γλάρων τα φτερά
Δυνατά, δυνατά, φφγαµε για τ' ανοιχτά
πιο γριγορα
τςαταλιά τα πανιά, να βγοφµε ςτ' ανοιχτά.

7 Τραγοφδια για βακµοφόρουσ
1 Ο ΘΓΕΤΘΣ
Να είςαι Αρχθγόσ είναι πολφ απλό
παίρνεισ µια εντολι, κολλάσ κ’ ζνα πανί
φωνάηεισ ςτα παιδιά, για µπείτε ςτθν γραµµι,
είµαι ο Αρχθγόσ, ςτα-κεί-τε προ-ςο-χι.
Πµωσ πρόςεξε, Θγζτθσ για να γίνεισ
εκείνοσ που εµπιςτεφονται, καυµάηουν, αγαποφν
άςτρο λαµπερό, εκείνοσ που κα µείνει,
το ηωντανό παράδειγµα που όλοι κα νοςταλγοφν.
Κζλει ανκρωπιά, απόφαςθ, ευκφνθ,
πίςτθ όραµα, κζλθςθ δυνατι,
ςϊµα και ψυχι κάκε ςτιγµι να δίνεισ,
ςτθν ελπίδα µασ που λζγεται ΡΑΛΔΛ

2 ΡΕΝΤΕ ΤΟΜΕΛΣ ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΩΝ
Ρζντε τοµείσ ενδιαφερόντων
για να ςε πάνε όπου κι αν πασ.
Ρζντε τοµείσ ενδιαφερόντων
εκεί κα βρεισ ότι ηθτάσ.
Κι αν ςτα βουνά κε να πθγαίνεισ
κι αν τθ κικάρα αναηθτάσ,
µεσ τουσ τοµείσ ενδιαφερόντων
κα µάκεισ να χαµογελάσ.
Ρζντε τοµείσ ενδιαφερόντων
να τουσ ξεφφγεισ δεν µπορείσ
γιατί κι αυτό όταν το κανείσ
µεσ τουσ τοµείσ κε να το βρεισ.

8 Κανόνεσ
1 Ο Αίολοσ
Ο Αίολοσ κυµϊνει οι άνεµοι φυςοφν
καταςτροφι ς' ό,τι κι αν βρουν
2 Κράτα Ψθλά
Κράτα ψθλά, κράτα ψθλά
τα ιδανικά, τα Ελλθνικά
3 Πλα κι αν ςβιςουνε
Πλα κι αν ςβιςουνε ςτον κόςµο αυτό
κα ηει παντοτινά (2)
κα ηει το Ρνεφµα το Ρροςκοπικό
4 Άθ Γιϊργθ
Άθ Γιϊργθ, καβαλάρθ
δϊςε ςτθν καρδιά,
κάρροσ, λεβεντιά
χζρια, ςτικθ, ατςαλζνια, για δουλειά.
5 Νζοι φίλοι
5.1 Στα Ελλθνικά
Νζοι φίλοι είναι ςαν τ’ αςιµι
µα χρυςάφι είναι οι παλιοί
5.2 Στα Κορεάτικα
Ατα ςι ιτόµο οτςουκουρόχο
φοφρου ιτόµο ο αηοφρε τςου
5.3 Στα Γαλλικά
Νουβό αµί ςον όν αρηάν
λε βιζ ςον φε ον ορ

5.4 Στα Λταλικά
Κοµε αρηζντο ι νουόβι αµίτςι
µα ςον βζρο ι νιζτςι ντι όρο
5.5 Στα Γερµανικά
Νόι φρόιντε ηιντ βι ςίλµπελ
άµπερ γκόλντ ντι άλτερ ηίντ
6 Το Κουπί
Τράβα το κουπί,
ςκίηε το νερό
ιρεµα, ιρεµα, ιρεµα, ιρεµα
κφλα ςτον αφρό.
7 Το Σχοινί
Τράβα το ςχοινί,
να 'ρκει ο κορµόσ
γριγορα, γριγορα, γριγορα, γριγορα
φωνάηει ο Αρχθγόσ.

9 Ρροςευχζσ
1 ΜΕΑ ΡΑΕΛ
Θ µζρα πάει,
ο ιλιοσ πάει
ςτα βουνά, πζφτει θ νφχτα βακιά
ςκοτεινιάηει
κι ο Κεόσ µασ φυλάει,
µασ φυλάει.
Χριςτζ, ςτισ ςκθνζσ µαηεµζνοι
µζςα ςτθσ νφχτασ τθ ςιγι
οι Ρρόςκοποι ψάλλουν ςτον Ρλάςτθ
µια προςευχι ευλαβικι.
Εςφ που ζπλαςεσ τον κόςµο
και ςτα πουλιά δίνεισ τροφι
φάνου ςπλαχνικόσ ςτα παιδιά Σου
κι οδιγα µασ ςτθν αρετι.
Πλοι ερχόµαςτε προσ Εςζνα
τθν Ρθγι τθσ Αιϊνιασ Ηωισ
πρόςδεξε τθ δζθςι µασ
που βγαίνει απ’ τθν ψυχι µασ
Συ του κόςµου ο Λυτρωτισ.

2 ΧΛΣΤΕ ΣΤΛΣ ΣΚΘΝΕΣ ΜΑΗΕΜΕΝΟΛ
(Βραδινι Ρροςευχι)
Χριςτζ, ςτισ ςκθνζσ µαηεµζνοι,
µζςα ςτισ νφχτασ τθ ςιγι,
οι Ρρόςκοποι ψάλλουν ςτον Ρλάςτθ,
µια προςευχι ευλαβικι.
Εςφ που ζπλαςεσ τον κόςµο,
και ςτα πουλιά δίνεισ τροφι,
φάνου ςπλαχνικόσ ςτα παιδιά ςου,
κι οδιγα µασ ςτθν αρετι.
Πλοι ερχόµαςτε προσ Εςζνα
τθν πθγι τθσ αιϊνιασ ηωισ,
πρόςδεξε τθ δζθςθ µασ,
που βγαίνει απ’ τθν ψυχι µασ.
Συ του κόςµου ο Λυτρωτισ. (2)

3 ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΘ
ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΘ Κεζ ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΘ
Ω Κεζ ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΘ
Κάποιοσ πεινάει Κεζ µου, δϊσ του ψωµί
Ω Κεζ µου δϊσ του ψωµί.
Κάποιοσ διψάει Κεζ µου, δϊσ του να πιει
Ω Κεζ µου δϊσ του να πιει.
Κάποιοσ πονάει Κεζ µου, δϊσ του ειρινθ
Ω Κεζ µου δϊσ του ειρινθ.
ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΘ my Lord ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΘ
Oh Lord ΚΥΜ ΒΑ ΥΑΘ

10 ΜΟΥΣΛΚΘ ΓΛΑ ΤΑ ΤΑΓΟΥΔΛΑ
ΡΟΣΚΟΡΛΚΟ ΤΑΓΟΥΔΛORIGINAL ΤΑΓΟΥΔΛ1«Ακοφςτε τθν φωνι µασ»«La senti questa
voce»2«Brownsea»«Ακαναςία» (Μάνοσ Χατηθδάκθσ)3«Είµαςτε εµείσ τθσ νζασ ηωισ»«We are
the world»4«Ζλα µαηί µασ» «Βζτο»5«Εµείσ οι Ρρόςκοποι λζµε ΝΑΛ»«ΝΑΛ» (Λουκιανόσ
Κελαϊδόνθσ)6«Είναι ηάλθ»«Θ αγάπθ είναι ηάλθ»7«Ζνασ λφκοσ ζχει αφιςει τθν
Αγζλθ»«Καπετάν Χαµογζλα»8«Ζτςι µάκαµε εµείσ»«Να ‘χε χρϊµα θ µοναξιά»9«Κίαςοσ»«Κάκε
πρωί που κφνθγα…»10«Και ξεκινάµε»«Το Κουροςίβο» (Σταυρόσ του ΝότουΚαβαδίασ)11«Κρατιςτε τα ιδανικά»«Το τρζνο φεφγει ςτισ 8»12«Ο άνεµοσ»«Μικρό καλοκαίρι
(Αφοι Κατςιµίχα)13«Ο γκρινιάρθσ»«Τηοάνα»14«Ο πατατοκεφτζσ»«Ράρε πάςα µου»15«Οι
δράςεισ µασ»«Θ ενδζκατθ εντολι» (Νανά Μοφςχουρθ)16«Ράλι γφρω από τθ φωτιά»«Το
φεγγάρι είναι κόκκινο» (Σοφία Βζµπο)17«Ρετϊντασ ςτθν γαλάηια γραµµι»«Το τρζνο για τθν
Κατερίνθ»18«Στουσ Ρροςκόπουσ»«Εγϊ κα ς’ αγαπϊ και µθ ςε νοιάηει» (Μουηάκθ)19«Τ’
όνειρο µασ» «Να κυµθκείσ τ’ όνειρο ςου» (Μ. Κεοδωράκθσ)20«Τα παιδιά ηωγραφίηουν»«Τα
παιδιά ηωγραφίηουν ςτον τοίχο»21«Το ταγκό»«Το ταγκό τθσ Νεφζλθσ» (Χάρισ
Αλεξίου)22«Τράβα µπροσ»«Τράβα µπροσ» (Αλίκθ Βουγιουκλάκθ)23«Χζρια γζρα ενωµζνα»«Ο ανκρωπάκοσ»24«Χρϊµατα»«Girls» (Beatles)25«Ωδι ςτο Χάλκικο Βζλοσ»«Σ’
αναηθτϊ ςτθ Σαλονίκθ» (Δ. Μθτροπάνοσ)

