
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΓΩ  ΖΗΤΩ! 

 

Διαφάνεια εγώ ζητώ, 

σ’ όλο τον κόσμο θα το πω! 

Το ψέμα το μισώ, 

την αλήθεια αγαπώ! 

 

Θέλω να κάνω το σωστό, 

στο δρόμο τον καλό, 

κανένα να μην ξεγελώ, 

κι  όλους να βοηθώ! 

 

Πλούτη εγώ δε θέλω 

και πάντα περιμένω 

με αξίες να προχωρώ, 

να κερδίζω, να νικώ! 

 

( Ιάσωνας-Τζέισον Βασιλειάδης 

Χρίστος Φλουρέντζου 

Σοφία Σαμάντι ) 

 

 

 

 

 



Η ΚΥΡΑ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ… 

 

Ήτανε λένε, μια φορά… 

η  κυρα-Διαφθορά… 

Τον κόσμο κυβερνούσε, 

παντού κυκλοφορούσε… 

Χάριζε πλούτη και λεφτά, 

κρυβόταν στο σκοτάδι, 

με σχέδια μυστικά 

σε σκοτεινό παλάτι… 

Πολλοί τρέξανε κοντά  

τα πλούτη να χαρούνε, 

ζήσανε μέσα στην ψευτιά 

το χρήμα για να δούνε… 

Μα ήρθε μέρα φωτεινή 

κι έδιωξε τα σκοτάδια, 

το ψέμα και τη διαφθορά, 

γκρέμισε τα παλάτια… 

Λάμπει πάλι η αλήθεια, 

σ’ όλο τον κόσμο ας ακουστεί! 

Ας γίνει σ’ όλους μας συνήθεια 

η διαφάνεια  κάθε στιγμή! 

 

 (Μαρία-Ειρήνη, Μαρία Λουκά, Αλίσα Σαμάντι) 

 



Η ΚΥΡΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

Η κυρα-Διαφάνεια γύρω μας ζει, 

κι έχει πάντοτε κοντά της 

τα καλά της τα παιδιά της. 

Δεν τους λέει παραμύθια, 

μα τους λέει αλήθεια! 

Δεν έχει πλούτη και λεφτά, 

μπόλικα αξιώματα 

και ακριβά.... αρώματα! 

Το ψέμα το μισά, 

με αξίες προχωρά! 

Είναι τίμια πολύ 

και τη ζητούν πολλοί… 

Δεν έχει κάτι να κρύψει 

κι όταν την ανακαλύψεις 

θα’ χεις πάντα στη ζωή 

δόξα και τιμή! 

 

(Πέτρος Παρσών, Αντρέας Μιλτιάδους, Βλαδίμηρος Χαραλάμπους) 

 

 

 

 

 



 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΕΙ! 

 

Η κυρα-Διαφθορά 

δε θέλει τη χαρά… 

Ζητά μόνο λεφτά, 

της αρέσει η ψευτιά… 

 

Τον κόσμο ξεγελά, 

το ψέμα της πουλά… 

Έχει μέσα της κακία, 

φαίνεται τόσο αστεία… 

 

Κανείς δεν την πιστεύει… 

Κι ας νομίζει πως μαγεύει… 

Η αλήθεια όμως λάμπει 

σαν ακριβό διαμάντι! 

 

(Νίκος Φώσκολος, Χάλετ Φάχαμ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ’ΤΗ  ΔΙΑΦΘΟΡΑ! 

 

Να την, τη Διαφθορά! 

Κρύβεται σε μια γωνιά 

και γελάει πονηρά, 

εκεί στα σκοτεινά… 

 

Το παλάτι της τρομακτικό 

πάντοτε σκοτεινό, 

φοβάται βλέπετε το φως 

μα το’ χει μυστικό! 

 

Τάζει στους περαστικούς 

κρυμμένους θησαυρούς, 

λέει παραμύθια… 

και κρύβει την αλήθεια… 

 

Αν κοντά της βρεθείς, 

τρέξε στη στιγμή! 

Πότε να μην πιστέψεις 

τις μαγικές της λέξεις! 

 

Μακριά απ’ τη Διαφθορά! 

Να’ χεις χέρια καθαρά!  



Ζήσε κάθε στιγμή σου, 

μ’ αξίες στη ζωή σου! 

 

 (Μαρία-Λουίζα Κυριάκου, Αντριάνα Μιλάνου, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους) 

 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΣΩΣΤΟ 

 

Ένα καιρό και μια φορά 

ζούσε η Διαφθορά… 

Τα λάθη της σκορπούσε 

και το ψέμα αναζητούσε… 

Έταζε πλούτη και λεφτά, 

μισούσε την αλήθεια 

κι είχε για συνήθεια 

να κινείται στα κρυφά… 

Μα δεν κράτησε πολύ 

το δικό της το βιολί! 

Τη Διαφάνεια συνάντησε 

ένα πρωί 

κι έλαμψε η αλήθεια 

στη στιγμή! 

Μάθε λοιπόν κι εσύ 

όλη σου τη ζωή 

να ζεις στο φως, 

στο δρόμο το σωστό! ( Αλεξία Σοφιάν, Φώτια Μιλτιάδους, Δανάη Ντάτσι ) 



 

ΦΑΝΗΚΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ… 

 

Ζούσε που λέτε μια φορά 

η κυρα-Διαφθορά! 

Αγαπούσε τα πλούτη, τα λεφτά 

και του κόσμου τ’ αγαθά… 

Το σκοτάδι αναζητούσε, 

στο φως δεν περπατούσε. 

Την αλήθεια τη μισούσε, 

το ψέμα το σκορπούσε… 

Όλους τους ξεγελούσε 

για κέρδη σαν μιλούσε… 

Μα όταν φάνηκε η αλήθεια 

τέλειωσαν τα παραμύθια 

κι η κυρα-Διαφθορά 

έφυγε πολύ μακριά! 

(Έστερ Μογάτταμ, Δανάη Βασιλειάδη, Μαρία-Χρυσήλια Γκάγκτζα) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΖΗΤΩ! 

 

Έχω μάθει στη ζωή 

πάντοτε να παλεύω, 

χαίρομαι κάθε στιγμή, 

κανένα δε ζηλεύω! 

 

Πάντοτε διαφάνεια ζητώ, 

δε δέχομαι το ψέμα, 

πάντοτε στέκομαι στο φως, 

δεν ξεγελώ κανένα. 

 

Ζητάω την αλήθεια 

πάντοτε και παντού 

κι έχω καλή συνήθεια 

το δρόμο του καλού! 

(Σαββίνος Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Χατζηπαντελής, Παύλος-Νικόλαος 

Παπανικολάου) 
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