
XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστούγεννα λέξη χρυσή
γαλήνη στα ονειρά μας

έρχεται ο μονογενής
να μπεί μες την καρδιά μας.

Απλός στην φάτνη ταπεινός
γεννιέται ο Χριστός μας
να δώσει το παράδειγμα

σε μας και στα παιδιά μας.

Ένα αστέρι πιο λαμπρό
τον ουρανό φωτάει

και στου Χριστού την γέννηση
τους μάγους οδηγάει.

Αγκαλιαστείτε Χριστιανοί
και αφήσετε τα μίση

πολέμους μην αρχίζετε
Ειρήνη στον πλανήτη.

Χρόνια Πολλά σας ευχόμαστε
και ο καινούργιος χρόνος

να φέρει μεσ’ τα σπίτια σας
την ευτυχία μόνο.

Σόνια Βαρδάκη



Καλημέρα

Στου ήλιου την ανατολή 
πρωϊ-πρωϊ Δευτέρα

στου φεγγαριού το κοίταγμα
λέμε την καλημέρα.

Φεύγεις φεγγάρι όμορφο
της νύχτας συντροφιά μας
πόσα πολλά και όμορφα
κρατάς τα μυστικά μας.

Κι έρχεται ο ήλιος με το φως 
τώρα για να μας δώσει

με τις λαμπρές ακτινες του 
τη ζεστασιά να νιώσεις.

Δοξάζω τον τον Κύριο, 
δοξάζω τον τον Πλάστη

που όλα τα εποίησε 
με υπομονή και τάξη.

Στεκόμαστε οι άνθρωποι στη Γη 
και περπατούμε

την ομορφιά και τα πουλιά 
που γλυκοκελαϊδούνε.

Και γαληνεύουν την ψυχή 
στο κουρασμένο σώμα

μέχρι το βράδυ να μας βρει
μια άλλη ακόμη μέρα.

Σόνια Βαρδάκη



25η Μαρτίου

Εικοσιπέντε του μηνός
γιορτή διπλή μεγάλη

γιορτάζη η εκκλησία μας
και η Ελλάδα πάλι.

Μια ημέρα, δύο γιορτές
ποτέ να μην ξεχνούμε

σαν Έλληνες που είμαστε
πάντοτε να τιμούμε.

Χαίρε και Χαριτωμένη
χαίρε Μάνα του Χριστού
χαιρε, Ελεύθερη Ελλάδα
από το βόλι του εχθρού.

Χαίρε την ελευθερία
τόσα χρόνια στην σκλαβιά

Χαίρε που τα παλικάρια
είπαν, όχι φτάνει πια.

Και σήκωσαν τη σημαία
ως τον ουρανό ψηλά

μ’ ένα στόμα τραγουδούσαν
Χαίρε ω Χαίρε Ελευθεριά.

Ελευθερία η θάνατος
ήταν το σύνθημα τους
καθήκων όλων σήμερα

να μάθουν τα παιδία τους.

Για αυτούς που πολεμίσαν
για αυτούς που θυσιάστηκαν

για πίστη και πατρίδα
και ζούμε τώρα ελεύθερη

Ζήτω Ζήτω Πατρίδα.
Σόνια Βαρδάκη



O αετός πετά ψηλά
πεθαίνει στον αέρα

κι ο Σφακιανάκης πιο ψηλά
πετάει κάθε μέρα.

Τον αετό τ’ άλλα πουλιά
θέλουνε να τον φτάσουν

μα όταν αρχίζουν και πετούν
καίγονται τα φτερά τους.

Και πάλι καλωσόρισες 
Νότη στην Αυστραλία

χαίρομαι όπου θα σε δώ
στην τρίτη συναυλία.

Χαίρομαι όπου χαίρεσαι
για την καταγωγή σου

την αρχοντιά σου έδωσε
η μάνα η δική σου.

Αρχόντισσα η Δέσποινα
και η Μαίρη που γνωρίζω
της εύχομαι να ‘ναι καλά

να την καλημερίζω.

Ο αετός πετά ψηλά
κι αν σπάσουν τα φτερά του 

το όνομα του αετού 
θα ‘χουνε τα παιδιά του.

Στην ωραία μας πατρίδα
με την Παπαζαχαρία

μες του Αυγούστου το φεγγάρι
έδωσες χαρά μεγάλη.

Σε όσους σ’ ακούσαμε
και στην Κω βρεθήκαμε
στο πανέμορφο Ακταίο

ήτανε πολύ ωραίο.

Πάλι να ξαναβρεθούμε
στο νησί που αγαπούμε
στο όμορφο το περιγιάλι
με το κόκκινο φεγγάρι.

Και πάλι καλωσόρισες 
Νότη στην Αυστραλία

από τα βάθη της καρδιάς
τσάμπαλα Αντωνία Βαρδάκη.

Σόνια Βαρδάκη

O αετός πετά ψηλά



Γυναίκα

Γυναίκα είναι η μάνα Γη
γυναίκα είσαι στολίδι
γυναίκα είναι η ζωή

γυναίκα είσαι λουλούδι.

Γυναίκα αγωνίστρια
γυναίκα είσαι παλέστρα

γυναίκα είσαι άξια
στα δώσε και στα φέρτα.

Γυναίκα που δημουργής
πολλά εσή αξίζης

όπου περάσης και σταθής
άρωμα εσή σκορπίζης.

Γυναίκα του πολιτισμού
μα και της βιοπάλης
εργάζεσε ακούραστα
νιώθεις χαρά μεγάλη.

Γυναίκα σκεπή γίνεσαι
πάντα για τα παιδιά σου 
την παναγία παράδειγμα
την έχεις συντροφιά σου.

Την χάρη σου δώσε ο θεός
γ’ αυτό έγινες και μάνα

όταν απο το στήθος σου
πήρα το πρώτο γάλα.

Λόγια γλυκά γα χείλη μου
θέλουν να ξεστομίσουν

του παράδεισου τους χυμούς
φέρτε να σε ποτίσουν.

Σόνια Βαρδάκη



Ήρθε ο μήνας Μάϊος
γιορτάζει η μητέρα

χρόνια πολλά της εύχονται
παιδιά και ο πατέρας.

Χρόνια πολλά θα ευχηθώ
στη μάνα τη δική σου

σε αυτή χρωστάς πάρα πολλά
την ίδια τη ζωή σου.

Χρόνια πολλά θα ευχηθώ
στη μάνα τη δική σου
γιατί αυτή σου έμαθε

την πρώτη προσευχή σου.

Σήμερα όμως μάνα μου
δεν είσαι πια κοντά μου
και ένα μαχαίρι κοφτερό
τρυπάει την καρδιά μου.

Η σκέψη πάλι σήμερα
μιλά με την ψυχή σου
πως ήθελα στα όνειρα
να ήμουνα μαζί σου.

Και να σου πω μανούλα μου
πως σε έχω πεθυμήσει
πόσο πολύ μου έλειψες
πως έχω λαχταρήσει.

Τα χρόνια κι αν περάσανε
ποτέ δεν σε ξεχνάμε

το όνομά σου μάνα μας
τα χείλη μας μιλάνε.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ
στη μάνα τη δική μου 

που με έμαθε να αγαπώ
και τη διαγωγή μου.

Σόνια Βαρδάκη

Ήρθε ο μήνας Μάιος



Aυστραλία πατρίδα μου
και δεύτερή μου μάνα

την ομορφιά σου ζήλεψαν
και ζεις μεγάλο δράμα.

Πρέπει να είσαι δυνατός
βλέποντας τις ειδήσεις
τόσο κακό που έγινε

κι εσύ να μην δακρύσεις.

Βλέποντας τηλεόραση
κι ακούγοντας τα νέα
αυξάνονται τα θύματα

όλο και κάθε μέρα.

Τα χέρια όπου έπιασαν 
κι ανάψαν τη φωτιά
αξίζει να τα δούμε

να καίγονται κι αυτά.

Είναι μεγάλο το κακό
φρίκη πολύ μεγάλη

γι΄ αυτό συμπαραστάθηκε
η παροικία πάλι.

Η Αυστραλία είναι γνωστή
για τη φιλανθρωπία
γι’ αυτό όλοι τρέξανε

να ανοίξουν τα βιβλία.

Να μελετήσουν βιαστικά
να ανταποκριθούνε

και να βρεθούν όλοι μαζί
στον τόπο που πονούνε.

Φωτιές, πλημμύρες και σεισμοί
τη γη πάντα χτυπούνε
εύχομαι και παρακαλώ
να μην τα ξαναδούμε.

Κι ούτε πολέμους να έχουμε
ειρηνικά να ζούμε

και το όνομά σου Παναγιά
να το δοξολογούμε.

Σόνια Βαρδάκη

Aυστραλία πατρίδα μου


