
 1 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 
ΓΕΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΤΑΞΗ Α 

ΤΜΗΜΑ Α1 

ΜΑΘΗΜΑ PROJECT 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013 

Ελένη Καίσαρη 

Νεφέλη-Μαρία Μαδεµλή 

Χριστίνα Ζιάγκα 

Κωνσταντίνος Κατσέλης                   

Βαγγέλης Κουνενάκης  

Αλέξης Μαθιουδάκης 

Κριστιάν Γιανκόβσκι 

∆ηµήτρης Λάσκος,  

Θάνος Καλοµοίρης 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Μελέτης Πέππας                        

Νίκος Σάπκας                             

Βασίλης Κωνσταντόπουλος 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γεώργιος Ραπτοδήµος 

Εύα Πατµάνογλου 

 



 2 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 

 Εισαγωγή 3 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

 

 

1 Η επιρροή της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική 4 

1.α Η ιστορία των greeklish 5 

1.β Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου για τις επιγραφές των 

καταστηµάτων 

6 

1.γ Καταγραφή ελληνικών προϊόντων µε αγγλικό λογότυπο 14 

1.δ Ελληνικές συµµετοχές στην Eurovision τις τελευταίες δυο δεκαετίες 16 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

 

3 Βιβλιογραφία ευχαριστίες και γελοιογραφίες 33 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Φέτος ήρθαµε πρώτη φορά σε επαφή µε το µάθηµα της Ερευνητικής Εργασίας. Η 

εργασία που αναλάβαµε είχε ως θέµα την επιρροή της αγγλικής γλώσσας στην 

ελληνική. Στην αρχή χωριστήκαµε σε οµάδες των τριών ατόµων. Ευτυχώς οι 

περισσότεροι από τα άτοµα του προγράµµατος µας γνωριζόµασταν και είχαµε την 

ευκαιρία να δεθούµε περισσότερο µεταξύ µας. Η δική µας οµάδα αποτελούταν από 

τρία κορίτσια που γνωριζόµασταν, εποµένως είχαµε µια πιο δεµένη σχέση µε 

αποτέλεσµα την καλύτερη οργάνωση. 

Το θέµα της εργασίας ήταν η επιρροή της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική. Οι 

µέθοδοι που ακολουθήσαµε ήταν οι εξής: 

 

 

• Ερωτηµατολόγια 

 

• Γραφήµατα και διαγράµµατα 

 

• Έρευνα στο Internet 

 

 

 

Για την επίτευξη των απαραίτητων εργασιών, επισκεφθήκαµε τις περιοχές Μαγούλα 

και Ελευσίνα. Ανάλογα µε τη θεµατική της κάθε εργασίας απευθυνθήκαµε σε 

ξεχωριστές περιοχές και σε ξεχωριστά καταστήµατα.  

Η έρευνα µας δεν έµεινε µόνο στο κατά πόσο επηρεάζει η αγγλική γλώσσα την 

ελληνική αλλά µελετήσαµε και τις διάφορες παραπλεύρους (όπως 

greeklish,ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα λοιπά). 
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Συνοψίζοντας η καλή συνεργασία της οµάδας µας οδήγησε στην οµαλή έκβαση του 

στόχου ο οποίος ήταν η ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, αλλά και στην 

προσωπική διεύρυνση των γνώσεων του καθενός µας. 
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1. Η επιρροή της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική 
 

 

 

 

1.α. Η ιστορία των greeklish 
 

 

 

 

Τα Greeklish (Γκρίκλις), από τις λέξεις greek (ελληνικά) και english (αγγλικά), 

γνωστά και ως Grenglish, Λατινοελληνικά ή Φραγκολεβαντίνικα, είναι η ελληνική 

γλώσσα γραµµένη µε το λατινικό αλφάβητο. Είναι ένα είδος µεταγραφής. Έγιναν 

περισσότερο γνωστά µέσω χρηστών στο Facebook. 

Στο παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών χαρακτήρων από τους 

υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν ανάλογη υποστήριξη όλα τα υπολογιστικά 

συστήµατα. (Ο υπολογιστής VICTOR 9000 υποστήριζε πολλά σύνολα χαρακτήρων. 

Όταν, αργότερα, εµφανίστηκε στην αγορά ο IBM PC, δεν υποστήριζε πολλές 

προϋπάρχουσες δυνατότητες, όµως επικράτησε). Επίσης υπήρχε η απαίτηση, από 

κάποιες υπηρεσίες, ο οκταψήφιος κώδικας ASCII να µπορεί να "διπλώνει" έτσι, ώστε 

να µεταφέρεται το µήνυµα σε επταψήφια µηχανήµατα (πχ. TELEX) και να 

διατηρείται σε κάποιο βαθµό η αναγνωσιµότητά του. 

Σήµερα τα λειτουργικά συστήµατα υποστηρίζουν πολύ περισσότερες γλώσσες, 

µεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, και είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν 

Έλληνες µεταξύ τους στη µητρική τους γλώσσα στο ∆ιαδίκτυο. 

Ωστόσο πολλοί χρησιµοποιούν ακόµα τα greeklish γιατί είναι γρηγορότερα στην 

πληκτρολόγηση και δεν υπάρχει λόγος να έχουν σωστή ορθογραφία. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα πολλές φορές να ξεσπά ένας άτυπος πόλεµος για την χρήση τους, καθώς 

δεν είναι εύκολα αναγνώσιµα από χρήστες που δεν είναι συνηθισµένοι σε αυτό τον 

τρόπο γραφής, για λόγους ευκολότερης κατανόησης των κειµένων ή λόγω αδυναµίας 

αναζήτησης σε αυτά. 

Κάποιοι αναφέρουν ότι η πρώτη σύγχρονη χρήση των greeklish έγινε από την 

Ε.Μ.Υ., την ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολλές δεκαετίες πριν και 

πολύ πριν την ευρεία χρήση του διαδικτύου. 
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1.β. Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου για τις επιγραφές των 

καταστηµάτων 

 

Μέθοδος ερωτηµατολογίου 

 
 Επιλέξαµε την µέθοδο του ερωτηµατολογίου γιατί θεωρούµε ότι είναι µια από τις πιο 

σίγουρες και αποτελεσµατικές µεθόδους που µπορεί να µας οδηγήσει σε ακριβή και 

σίγουρα αποτελέσµατα. 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 
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Ελευσίνα (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) 

 

 H Ελευσίνα είναι πόλη του νοµού Αττικής, έδρα της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής, 

και βρίσκεται σε απόσταση 20 km από την Αθήνα. Έχει έκταση 20 km² και πληθυσµό 

25.863 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Κατά την αρχαιότητα η 

Ελευσίνα αποτελούσε µαζί µε την Αθήνα, την Ολυµπία, τους ∆ελφούς και τη ∆ήλο 

τις 5 ιερές πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος και σε αυτήν κατέληγε η Ιερά Οδός. 

 

 

 

 

∆ιαδικασία επεξεργασίας 

 

 
  Όταν τελειώσαµε µε την διαδικασία του ερωτηµατολογίου, προχωρήσαµε στην 

διαδικασία καταχώρησης των αποτελεσµάτων στον υπολογιστή. Η όλη επεξεργασία 

έγινε µε το πρόγραµµα Excel. Αρχικά διαµορφώσαµε τα κελιά. Για να το κάνουµε 

αυτό ακολουθήσαµε την εξής διαδικασία: πήγαµε στο Excel οπού εκεί πρώτα 

σηµειώσαµε ποια και πόσα κελία θέλουµε να επισηµανθούν. Μετά πήγαµε στην 

µορφή και εκεί διαλέξαµε το περίγραµµα που θέλαµε. Αφού το κάναµε αυτό 

ονοµάσαµε το κάθε κελί σύµφωνα µε τις ερωτήσεις. Μετά µεταφέραµε την κάθε 

απάντηση από το ερωτηµατολόγιο στις ερωτήσεις που είχαµε δηµιουργήσει στο 

Excel. 
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Εργαλείο βοηθός : συναρτήσεις 

 

 
 Για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων µας βοήθησαν οι  

συναρτήσεις SUM,SUMIF και COUNTIF.  

 

SUM: Η συνάρτηση SUM προσθέτει όλους τους αριθµούς που καθορίζετε ως 

ορίσµατα. Κάθε όρισµα µπορεί να είναι µια περιοχή, µια αναφορά κελιού, ένας 

πίνακας, µια σταθερά, ένας τύπος ή το αποτέλεσµα µιας άλλης συνάρτησης. Για 

παράδειγµα, η συνάρτηση SUM(A1:A5) προσθέτει όλους τους αριθµούς που 

περιλαµβάνονται στα κελιά A1 έως A5. Ένα ακόµη παράδειγµα, η συνάρτηση 

SUM(A1; A3; A5) προσθέτει τους αριθµούς που περιέχονται στα κελιά A1, A3 και 

A5. 

 

SUMIF: Χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσουµε τις τιµές σε 

µια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζετε. Για παράδειγµα, 

υποθέτουµε ότι σε µια στήλη η οποία περιέχει αριθµούς, θέλετε να αθροίσετε µόνο 

τις τιµές που είναι µεγαλύτερες από 5. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον παρακάτω 

τύπο: 

=SUMIF(B2:B25;">5") 

Σε αυτό το παράδειγµα, τα κριτήρια εφαρµόζονται στις ίδιες τιµές που αθροίζονται. 

Εάν θέλετε, µπορείτε να εφαρµόσετε τα κριτήρια σε µία περιοχή και να αθροίσετε τις 

αντίστοιχες τιµές σε µια διαφορετική περιοχή. Για παράδειγµα, ο 

τύπος =SUMIF(B2:B5, "Κώστας", C2:C5) αθροίζει µόνο τις τιµές στην περιοχή 

C2:C5, όπου τα αντίστοιχα κελιά στην περιοχή B2:B5 ισούνται µε "Κώστας". 

COUNTIF: Συνάρτηση COUNTIF καταµετρά τους αριθµούς των κελιών σε µια 

περιοχή που ικανοποιεί ένα κριτήριο που καθορίζετε. Για παράδειγµα, µπορείτε να 

καταµετρήσετε όλα τα κελιά που ξεκινούν µε ένα συγκεκριµένο γράµµα ή µπορείτε 

να καταµετρήσετε όλα τα κελιά που περιέχουν έναν αριθµό που είναι µεγαλύτερος ή 

µικρότερος από τον αριθµό που καθαρίζετε. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι έχετε 

ένα φύλλο εργασίας που περιέχει µια λίστα εργασιών στη στήλη A και το όνοµα του 

ατόµου αντιστοιχίζεται µε κάθε εργασία στη στήλη B. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 

τη συνάρτηση COUNTIF για να καταµετρήσετε πόσες φορές το όνοµα ενός ατόµου 

θα εµφανίζεται στη στήλη B και, µε αυτόν τον τρόπο, να καθορίσετε πόσες εργασίες 

έχουν αντιστοιχιστεί στο συγκεκριµένο άτοµο. Για παράδειγµα: 

=COUNTIF(B2:B25,"Nancy") 
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Γραφήµατα 

 
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων σε Excel,για να επαληθεύσουµε τα 

αποτελέσµατα και για να έχουµε και ένα πιο ελκυστικό µέσο για να τα δούµε, τα 

µετατρέψαµε σε γραφήµατα. Εκεί χρησιµοποιώντας τα γραφήµατα µε ράβδους 

δείξαµε τα αποτελέσµατα του Excel. 

 

Οι ερωτήσεις ήταν οι εξής : 
 

 

1. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ; 
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16

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

 
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 

• ΚΑΘΟΛΟΥ 1 

• ΛΙΓΟ 5 

• ΑΡΚΕΤΑ 12 

• ΠΟΛΥ 16 

• ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 16 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

 
Οι απαντήσεις των καταστηµαταρχών υπήρξαν κατά την άποψη µας κάποιες 

φορές απόλυτες αλλά µας οδήγησαν στο αποτέλεσµα ότι η επιγραφή είναι όντως 

ο κύριος ΄΄κράχτης΄΄ ενός καταστήµατος. 
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2.ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ; 
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

• ΚΑΘΟΛΟΥ 10 

• ΛΙΓΟ 12 

• ΑΡΚΕΤΑ 17 

• ΠΟΛΥ 8 

• ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3 

 
 

ΣΧΟΛΙΑ 
 

Με αυτήν την ερώτηση φτάσαµε στο αποτέλεσµα ότι υπήρξε επιρροή από άλλα 

µαγαζιά στην επιλογή της επιγραφής και ότι δεν ήταν καθαρά αυτόβουλη επιλογή. 
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3. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΣΑΣ Η 

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ; 
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 

• ΚΑΘΟΛΟΥ 1 

• ΛΙΓΟ 6 

• ΑΡΚΕΤΑ 16 

• ΠΟΛΥ 17 

• ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 10 

ΣΧΟΛΙΑ 
 

Σ’αυτή την ερώτηση µπορούµε να καταλάβουµε ότι η επιγραφή ενός µαγαζιού παίζει 

αρκετά µεγάλο ρόλο στην φήµη του. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ; 
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

• ΚΑΘΟΛΟΥ 2 

• ΛΙΓΟ 9 

• ΑΡΚΕΤΑ 15 

• ΠΟΛΥ 20 

• ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 

 

 
ΣΧΟΛΙΑ 

 
Από τα αποτελέσµατα αυτής της ερώτησης καταλαβαίνουµε ότι αυστηρό κριτήριο για 

την επιλογή των επιγραφών αποτελεί το κοινό που απευθύνονται οι 

καταστηµατάρχες. 
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5. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΗΣΑΣΤΑΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΣΑΣ; 
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ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

 
 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

• ΚΑΘΟΛΟΥ 16 

• ΛΙΓΟ 17 

• ΑΡΚΕΤΑ 8 

• ΠΟΛΥ 4 

• ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 
 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 
 

Σ’αυτή την ερώτηση µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι καταστηµατάρχες δεν ήταν 

ιδιαίτερα συναισθηµατικά επηρεασµένοι για την επιλογή της επιγραφής του µαγαζιού 

τους. 
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Καταγραφή ελληνικών προϊόντων µε αγγλικό λογότυπο 

 

 

Σκοπός 
 

Σκοπός της έρευνάς ήταν να µελετήσουµε κατά πόσο επηρεάζει η αγγλική γλώσσα 

την ελληνική αγορά και την διαφήµιση των ελληνικών προϊόντων. 

 

 

 

Περιγραφή έρευνας 
 

Για την παραπάνω µελέτη χρησιµοποιήσαµε ως κύριο εργαλείο το ∆ιαδίκτυο. 

Αναζητήσαµε σε ελληνικές ιστοσελίδες για διαφηµίσεις ελληνικών προϊόντων. 

Καταγράψαµε 15 διαφηµίσεις όπου παρατηρήσαµε ότι τόσο τα σλόγκαν τους όσο και 

τα προϊόντα χρησιµοποιούσαν αγγλικές ορολογίες και ονοµασίες. 

 

 

 

Καταγραφή αποτελεσµάτων 
 

 

Amita: (εταιρεία παραγωγής χυµών) ΄΄ Amita σε ξεσηκώνει ΄΄ 

 

YFANTIS: (εταιρεία παρασκευής αλλαντικών) ΄΄ Αρκεί το παριζάκι µου να είναι 

YFANTIS ΄΄  

 

MYTHOS: (ελληνική ζυθοποιία) ΄΄ MYTHOS γεννιέσαι δεν γίνεσαι ΄΄ 

 

FIX: (ελληνική ζυθοποιία) ΄΄ Ξαναγύρισε η FIX ΄΄ 

 

ΜΕΛΙ Attiki: (εταιρεία παραγωγής µελιού) ΄΄ Πάνω από όλα µέλι Attiki ΄΄ 

 

MERENTA: (εταιρεία παραγωγής σοκολάτας) ΄΄ Στην καρδιά µας πάντα πρώτη ΄΄ 

 

THALASSINA KALIMANIS: (εταιρεία κατεψυγµένων θαλασσινών) ΄΄ Ψάρια και 

θαλασσινά Καλιµάνης ΄΄ 

 

MELISSA: (εταιρεία παραγωγής ζυµαρικών) ΄΄ Είµαι µακαρονάς τι να κάνουµε ΄΄ 

 

TSAKIRIS: (εταιρεία παραγωγής τροφίµων) ΄΄ TSAKIRIS ,άλλη εποχή ΄΄ 

 

MILKO: (εταιρεία παραγωγής σοκολατούχων γαλάτων) ΄΄ Ψηλά το κεφάλι ΄΄  

 

ELFA: (εταιρεία κατεψυγµένων προϊόντων) ΄΄ ELFA, παρθένα ελληνική γεύση ΄΄ 
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VIVA: (εταιρεία παραγωγής χυµών) ΄΄ Ε, VIVA!!! ΄΄ 

 

HERMES: (εταιρεία παραγωγής καλλυντικών) ΄΄ HERMES γιατί κάθε γυναίκα το 

αξίζει ΄΄ 

 

CHAMPION: (εταιρεία παραγωγής κρουασάν) ΄΄ Κρουασάν CHAMPION και είσαι 

αλλού ΄΄ 

 

PLANET: (εταιρεία απορρυπαντικών) ΄΄ PLANET το περιβάλλον που θα ζήσει είναι 

στο χέρι µας ΄΄ 

 

ROL: (εταιρεία απορρυπαντικών) ΄΄ Σ ’όλη την Ελλάδα αγαπούν το λευκό ... 

αγαπούν το ROL ΄΄ 
 
 

 

 

 

Αξιολόγηση της έρευνας 
 

 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας η πλειοψηφία των ελληνικών 

διαφηµίσεων (14 στις 15 διαφηµίσεις) χρησιµοποιούν αγγλικές λέξεις και τόσο στις 

ονοµασίες των προϊόντων όσο και στα σλόγκαν. 
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1.δ  Ελληνικές συµµετοχές στην Eurovision τις τελευταίες δυο 

δεκαετίες 

 

 

 

1 Μίλστριτ 

 

15 Μαΐου 

1993 

Ελλάδα, χώρα του φωτός  

Καίτη Γαρµπή 

• Σύνθεση: ∆ηµοσθένης Στριγκλής 

• Στίχοι: ∆ηµοσθένης Στριγκλής 

• Στίχοι: ελληνικοί 

2 ∆ουβλίνο 

 

30 Απριλίου 

1994 

Το τρεχαντήρι  

Κώστας Μπίγαλης & The Sea 

Lovers 

• Σύνθεση: Κώστας Μπίγαλης 

• Στίχοι: Κώστας Μπίγαλης 

• Στίχοι: ελληνικοί 

3 ∆ουβλίνο 

 

13 Μαΐου 

1995 

Ποια προσευχή;  

Ελίνα Κωνσταντοπούλου 

• Σύνθεση: Νίκος Τερζής 

• Στίχοι: Αντώνης Παππάς 

• Στίχοι: ελληνικοί 

4 Όσλο 

 

18 Μαΐου 

1996 

Εµείς φοράµε το χειµώνα 

ανοιξιάτικα  

Μαριάννα Ευστρατίου 

• Σύνθεση: Κώστας Μπίγαλης 

• Στίχοι: Ηρώ Τρυγώνη 

• Στίχοι: ελληνικοί 

5 ∆ουβλίνο 

 

3 Μαΐου 

1997 

Χόρεψε  

Μαριάννα Ζορµπά 

• Σύνθεση: Μάνος Μανουσέλης 

• Στίχοι: Μάνος Μανουσέλης 

• Στίχοι: ελληνικοί 

6 
Μπέρµιγχαµ 

 

9 Μαΐου 

1998 

Μια κρυφή ευαισθησία  

Θάλασσα 

• Σύνθεση: Γιάννης Βάλβης 

• Στίχοι: Γιάννης Μαλαχιάς 

• Στίχοι: ελληνικοί 

7 
Κοπεγχάγη 

 

12 Μαΐου 

2001 

(I would) Die for you  

Antique 

• Σύνθεση: Νίκος Τερζής 

• Στίχοι: Αντώνης Παππάς 

• Στίχοι αγγλικοί και ελληνικοί 

8 Ταλίν 

 

25 Μαΐου 

2002 

S.A.G.A.P.O.  

Μιχάλης Ρακιντζής 

• Σύνθεση: Μιχάλης Ρακιντζής 

• Στίχοι: Μιχάλης Ρακιντζής 

• Στίχοι αγγλικοί και ελληνικοί 

9 Ρίγα 

 

24 Μαΐου 

2003 

Never let you go  

Μαντώ 

• Σύνθεση: Μαντώ 

• Στίχοι: Τέρι Σιγανός 

• Στίχοι αγγλικοί 



 17 

10 
Κων/πολη 

 

15 Μαΐου 

2004 

Shake it  

Σάκης Ρουβάς 

• Σύνθεση: Νίκος Τερζής 

• Στίχοι: Νεκτάριος Τυράκης 

• Στίχοι αγγλικοί 

11 Κίεβο 

 

21 Μαΐου 

2005 

My number one  

Έλενα Παπαρίζου 

• Σύνθεση: Χρήστος ∆άντης 

• Στίχοι: Χρήστος ∆άντης, Ναταλία 

Γερµανού 

• Στίχοι αγγλικοί 

12 Αθήνα 

 

20 Μαΐου 

2006 

Everything  

Άννα Βίσση 

• Σύνθεση: Νίκος Καρβέλας 

• Στίχοι: Άννα Βίσση 

• Στίχοι αγγλικοί 

13 Ελσίνκι 

 

12 Μαΐου 

2007 

Yassou Maria  

Σαρµπέλ 

• Σύνθεση: Άλεξ Παπακωνσταντίνου, 

Μάρκους Ένγκλεφ 

• Στίχοι: Mack 

• Στίχοι αγγλικοί και ελληνικοί 

14 
Βελιγράδι 

 

24 Μαΐου 

2008 

Secret combination  

Καλοµοίρα 

• Σύνθεση: Κωνσταντίνος Πάντζης 

• Στίχοι: Ποσειδώνας Γιαννόπουλος 

• Στίχοι αγγλικοί 

15 Μόσχα 

 

16 Μαΐου 

2009 

This is our night  

Σάκης Ρουβάς 

• Σύνθεση: ∆ηµήτρης Κοντόπουλος 

• Στίχοι: Craig Porteils, Cameron Giles-

Webb 

• Στίχοι αγγλικοί 

16 Όσλο 

 

29 Μαΐου 

2010 

OPA!  

Γιώργος Αλκαίος & Friends 

• Σύνθεση: Γιώργος Αλκαίος 

• Στίχοι: Γιάννης Αντωνίου, Friends 

• Στίχοι: ελληνικοί 

17 
Ντίσελντορφ 

 

14 Μαΐου 

2011 

Watch my dance  

Λούκας Γιώρκας & Stereo 

Mike 

• Σύνθεση: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος 

• Στίχοι: Ελεάνα Βραχάλη 

• Στίχοι αγγλικοί και ελληνικοί 

18 
Μπακού 

 

26 Μαΐου 

2012 

Aphrodisiac  

Ελευθερία Ελευθερίου 

• Σύνθεση: ∆ηµήτρης Στάσσος, Mikaela 

Stenström, Dajana Lööf 

• Στίχοι: ∆ηµήτρης Στάσσος, Mikaela 

Stenström, Dajana Lööf 

• Στίχοι αγγλικοί 

19 Μάλµε 

 

18 Μαΐου 

2013 

Alcohol is free  

Koza Mostra & Αγάθωνας 

Ιακωβίδης 

• Σύνθεση: Ηλίας Κόζας 

• Στίχοι: Στάθης Παχίδης 

• Στίχοι αγγλικοί και ελληνικοί 
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ΣΤΙΧΟΙ 

 

 

ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

 
Ελλάδα χώρα του φωτός 

του κόσµου αρχή και γυρισµός 

τόπος που διάλεξε ο θεός 

κάτι τρέχει, πέρα βρέχει 

έρχεται δύσκολος καιρός 

και σου φωνάζει ο ουρανός 

κάτσε σκέψου, λογικέψου. 

 

Τη µια µας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλι 

παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη 

µας ξεγελάνε µε σεκλέτι και µεράκι 

πνεύµα αθάνατο, σε τρώει το σαράκι. 

 

Ελλάδα, χώρα του φωτός 

πολεµιστής ειρηνικός 

κάνε άλλο ένα βήµα µπρος 

για προχώρα, ήρθε η ώρα 

είσαι του κόσµου το κρασί 

κι ας µην το ξέρεις ούτε εσύ 

κάτσε βρες τα, και έβγα πες τα. 

 

Τη µια µας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλι 

παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη 

µας ξεγελάνε µε σεκλέτι και µεράκι 

πνεύµα αθάνατο, σε τρώει το σαράκι. 

 

Ελλάδα, χώρα του φωτός..... 

 

Τη µια µας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλι 

παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 

 

 

 

ΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 

 

Ένα τρεχαντηράκι ένα τρεχαντηράκι 

ένα τρεχαντηράκι βοριάς το `µπόδισε 

και µια µελαχρινούλα τζόγια µου αµάν 

το κληρονόµησε 

 

Θάλασσα µη θυµώνεις θάλασσα µη θυµώνεις 

θάλασσα µη θυµώνεις µην κάνεις κύµατα 

στην π’ αγαπώ τα στέλνω τζόγια µου 

τα χαιρετίσµατα 
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Έλα να σε φιλήσω έλα να σε φιλήσω 

έλα να σε φιλήσω και φίλα µε και συ 

κι άµα το µαρτυρήσω τζόγια µου 

µαρτύρα το και συ 

 

Έλα να φιληθούµε έλα να φιληθούµε 

έλα να φιλήθουµε σαν τ’ άγρια πουλιά 

που σµίγουν στα κλαράκια τζόγια µου 

κι αλλάζουνε φιλιά. 

 

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ? 

 

Και γαρ εβούλοντο µυάναι την γην ταύτην  

Μη γιγνώσκοντες την ύβριν, ην εποίουν... 

 

Είχα µια περιουσία, την καταχραστήκανε  

Κάναν ιεροσυλία κι ούτε που ντραπήκανε  

Την ιστορία της ζωής µου δε σκεφτήκανε  

 

Ποια προσευχή εγώ να κάνω για τα κρίµατά τους  

Ποια προσευχή µπορώ να πω για να σωθούν  

Στάζω κρασί για να ξεπλύνω τ’ αµαρτήµατά τους  

Ποια προσευχή να πω γι’ αυτούς, που µε πονούν  

 

Να µου πάρουνε το θρόνο κάποιοι προσπαθήσανε 

Έν’ αστέρι είχα µόνο και το απαιτήσανε  

Το πόσο άντεξα στο χρόνο αγνοήσανε  

 

Ποια προσευχή εγώ να κάνω για τα κρίµατά τους  

Ποια προσευχή µπορώ να πω για να σωθούν  

Στάζω κρασί για να ξεπλύνω τ’ αµαρτήµατά τους 

Ποια προσευχή να πω γι’ αυτούς, που µε πονούν  

 

Ποια προσευχή εγώ να κάνω για τα κρίµατά τους  

Ποια προσευχή µπορώ να πω για να σωθούν  

Στάζω κρασί για να ξεπλύνω τ’ αµαρτήµατά τους  

Ποια προσευχή να πω γι’ αυτούς, που µε πονούν 

 

 

ΕΜΕΙΣ ΦΟΡΑΜΕ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ 

 

Κοιµήσου µες’ τα χέρια µου, να ζω τα καλοκαίρια µου 

Σαν να `τανε ταινίες που αγαπώ 

Αγκάλιασέ τις σκέψεις µου, και µάντεψε τις λέξεις µου 

Σαν να `ξερες ό,τι είχα να σου πω 

 

Και όλα όσα πάθαµε, άστα να επιµένουν 

Και όλα όσα µάθαµε, άστα να περιµένουν 

 

Εµείς τα δύσκολα τα λύνουµε νυχτιάτικα 

Εµείς αλλάζουµε αγάπες Κυριακάτικα 

Εµείς φοράµε το χειµώνα ανοιξιάτικα... ανοιξιάτικα 

 

Ακούµπησε στον ώµο µου, ξεγέλασε το φόβο µου 
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Σαν να `σουν ένα τρικ µοναδικό 

Ζωγράφισε το αύριο, και βάλε µου στο ράδιο 

Ν’ ακούω ένα κοµµάτι ερωτικό 

 

Και όλα όσα πάθαµε, άστα να επιµένουν 

Και όλα όσα µάθαµε, άστα να περιµένουν 

 

Εµείς τα δύσκολα τα λύνουµε νυχτιάτικα 

Εµείς αλλάζουµε αγάπες Κυριακάτικα 

Εµείς φοράµε το χειµώνα ανοιξιάτικα... ανοιξιάτικα 

 

Εµείς τα δύσκολα τα λύνουµε νυχτιάτικα 

Εµείς αλλάζουµε αγάπες Κυριακάτικα 

Εµείς φοράµε το χειµώνα ανοιξιάτικα... ανοιξιάτικα. 

 

 

ΧΟΡΕΨΕ 

 

 

Αργά, αργά 

Φλόγας κορµί, κάνεις µάγια 

∆ειλά, δειλά 

Μου κλείνεις, µάτια φεγγάρια 

 

Χόρεψε, στης καρδιάς µου τους χτύπους, πάλι 

Σαν καραβάνι, τ’ άστρα, ν’ ακολουθώ 

Χόρεψε, της ερήµου, µαργαριτάρι 

Μεσ’ απ’ το σώµα σου, ν’ αναστηθώ 

 

Σιγά, σιγά 

Κι είδα τη νύχτα να λειώνει 

Χλωµά, χλωµά 

Χέρια γυµνά να µ’ απλώνει 

 

Χόρεψε, στης καρδιάς µου τους χτύπους, πάλι 

Σαν καραβάνι, τ’ άστρα, ν’ ακολουθώ 

Χόρεψε, της ερήµου, µαργαριτάρι 

Μεσ’ απ’ το σώµα σου, ν’ αναστηθώ. 

 

 

ΜΙΑ ΚΡΥΦΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

 

Μια κρυφή ευαισθησία 

χτίζει την εικόνα σου 

µε τα λόγια και τις σκέψεις 

που έχουνε το χρώµα σου 

µες τη νύχτα 

 

Το φεγγάρι σου µαγεύει 

τ’ αχανές του ουρανού 

και ό,τι σώθηκε αρχίζει 

µυστικό χορό στο νου 

µες τη νύχτα 

 

Μάταια κι απόψε στους παράδεισους 
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της φαντασίας µου 

µε τ’ όνειρο θα πλανηθώ 

όσο κι αν ανάστησα το χάδι σου 

σ’ ένα σκοτάδι σου πάντα θα ξεψυχώ 

 

Μια κρυφή ευαισθησία 

σώζει µία σου σκιά 

την ψυχή σαν ερινύα 

µ’ έναν φόβο κυβερνά 

µες τη νύχτα. 

 

 

DIE FOR YOU 

 

Kathisa kai skeftika 

Kai eida oti m'agapas 

Mono esi, mono esi 

Ola t'alla pseftika 

Mono i diki sou akgalia 

Me krata sti zoi  

'Cause I would die for you 

Look into my eyes and see it's true 

Really I could never lie to you 

Just to make you see that 

No one else could ever love you 

Like the way I do 

Die for you 

Look into my eyes and see it's true 

Really I could never lie to you 

Just to make you see that 

No one else could ever love you 

Like the way I do 

Kathisa kai skeftika 

Kai eida oti m'agapas 

Mono esi, mono esi 

'Cause I would die for you 

Look into my eyes and see it's true 

Really I could never lie to you 

Just to make you see that 

No one else could ever love you 

Like the way I do 

Die for you 

Look into my eyes and see it's true 

Really I could never lie to you 

Just to make you see that 

No one else could ever love you 

Like the way I do 

'Cause I would die for you 
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NEVER LET YOU GO 

 

 

I don't know what I'm going through 

Close my eyes, still see you inside 

Everything reminds me of you 

I could never let you go 

  

I can't hide my feelings at all 

I give you love, sometimes it's so hard 

Without you I know why I would fall 

I could never let you go 

  

I would cry for you 

And I'd lie for you 

I would lay my life 

On the line 

  

I can't hide from you 

Then I'd die for you 

But I'd never let you go 

  

What we share keeps me alive 

For you there's nothing 

I would deny 

All I know is I want you so 

I could never let you go 

  

I would cry for you 

And I'd lie for you 

I would lay my life 

On the line 

  

I can't hide from you 

Then I'd die for you 

But I'd never let you go 

  

(Cry for you) 

Cry for you 

(Cry...) 

  

I would cry for you 

And I'd lie for you 
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I would lay my life 

On the line 

  

I can't hide from you 

Reach the sky for you 

But I'd never let you go 

Never let you go 
 

 

 

SHAKE IT 

 

Everytime you wanna play  

turn me on, all the way  

come to me and take the ride  

skin on skin, it’s pure delight  

givin’ me the passion you’re burnin’ my heart  

gonna rock you till you drop  

baby you’re the reason I’m feelin’ so hot  

want you now, I just can’t stop…  

I would trade my life  

for a night with you  

driven by desire  

make that move on me  

it’s time for you to see  

that my world’s on fire!!!!!!!  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Forever!!!!!!!  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Forever!!!!!!!  

Everyday I can’t resist  

need the taste of your lips  

darlin’ it’s your body that drivin’ me nuts  

let me in I’ve got to touch  

I would trade my life  

for a night with you  

driven by desire  

make that move on me  
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it’s time for you to see  

that my world’s on fire!!!!!!!  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Forever!!!!!!!  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Forever!!!!!!!  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Shake, shake, shake, shake, shake it mi amor  

Crazy for love  

Give me some more  

Forever!!!!!!!  

Shake,shake,shake!!! 

 

 

MY NUMBER ONE 

 

 You're my lover,  

Undercover  

You're my secret passion  

and I have no other.  

 

You're Delicious  

So Capricious  

If I find out you don't want me  

I'll be vicious.  

 

Say you love me  

and you'll have me  

In your arms forever  

and I won't forget it  

 

Say you miss me  

Come and kiss me  

Take me up to heaven  
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and you won't regret it.  

 

You are the one  

You're my number one  

The only treasure I'll ever have  

You are the one  

You're my number one  

Anything for you 'cause you're the one I love.  

 

You re my lover  

Undercover  

You're my secret passion  

and I have no other.  

 

You're a fire  

and desire  

When I kiss your lips, you know,  

you take me higher.  

 

You're addiction  

my conviction  

You're my passion, my relief,  

my crucifixion.  

 

Never leave me  

And believe me  

You will be the sun into  

my raining season.  

 

Never leave me  

And believe me  

In my empty life  

you'll be the only reason. 

 

 

EVERYTHING 

 

I can hear my heart breaking 

As I open the door 

I can feel the tears 

On my face burn like fire 

As I look in your eyes 

And I know 

I'm still in love with… 

 

Everything I hate 

Everything you do 

Everything I fear 

Everything on you 

 

I can feel my life ending 

As a whisper goodbye 

And I know 

I'm still in love with… 

 



 26 

Everything I hate 

Everything you do 

Everything I fear 

Everything on you 

 

I can’t believe I still need you 

I can’t believe I still want you 

I can’t believe life means 

Nothing without you 

Baby I'm still in love with… 

 

Everything I hate 

Everything you do 

Everything I fear 

Everything on you 

 

I’m in love with… 

 

Everything you are 

 

 

YASSOU MARIA 

 

First off she 's a lady 

And this is a lady's world 

Man she drives them crazy 

Dancing like a chiki girl 

 

All eyes - on Maria 

No lie - she 's the bomb 

Oh my - they all wanna see her, 

All wanna be the lucky one 

 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria 

Turn around, bring it down 

Go slow - heads up 

Lord have mercy 

Shake it up, shake it up 

There you go - oh ohh 

Yassou Maria 

Ai, ai, ai, there she goes 

Maria! 

Yassou Maria 

 

Moves like aphrodite 

So high above the rest 

Smooth like cleopatra 

An angel in a devil's dress 

 

 

SECRET COMBINATION 
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Can you see it? 

can you see it? 

 

You have to discover me, 

what goes wrong when I'm crying, 

what I want when I'm smiling.. 

 

ohooh.. 

 

Can you feel it? 

Can you feel it? 

 

That I'm not a little girl, 

you're misunderstanding my way, 

and all the rolles that I like to play. 

 

My secret combination it's a mystery for you, 

use your imagination, I'm not easy but I'm true, 

my secret combination 

boy you have to try it hard, 

to win a destination in the center of my heart. 

 

My secret combination it's a mystery for you, 

use your imagination, I'm not easy but I'm true. 

My secret combination 

boy you have to try it hard, 

to win a destination in the center of my heart. 

 

An open book, 

An open book, 

 

well I'm sorry but I'm not. 

Sometimes I'm mature like a lady, 

sometimes woman, 

sometimes baby, 

 

My secret combination it's a mystery for you, 

use your imagination, I'm not easy but I'm true, 

my secret combination 

boy you have to try it hard, 

to win a destination in the center of my heart. 

 

My secret combination it's a mystery for you, 

use your imagination, I'm not easy but I'm true. 

My secret combination 

boy you have to try it hard, 

to win a destination in the center of my heart. 

 

My secret combination it's a mystery for you, 

use your imagination, I'm not easy but I'm true 

my secret combination 

boy you have to try it hard, 

to win a destination in the center of my heart 

to win a destination in the center of my heart... 
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THIS IS OUR NIGHT 

 

 Take a chance, and take a hold 

Give it all and turn it to gold 

Time has come, so make a stand 

On your own, and take command 

Beat the odds, you will survive 

Stronger now, you feel alive 

Rising up, get into place 

Feel it in your heart, 

When you are, winning this race 

When I look into your eyes 

It comes, as no surprise 

 

This is our night, fly to the top baby 

Yes we can do it, just wait and see 

This is our night, time for a change baby 

Get rid of the old, take a hold, and be free 

This is our night, fly to the top baby 

Yes we can do it, just wait and see 

This is our night, time for a change baby 

Get rid of the old, take a hold, and be free 

 

This is our night 

 

Counting down, the night of nights 

Getting now, to stand and fight 

Don't back down, just look within 

[From: http://www.elyrics.net] 

Do it now, I know you will 

When I look into your eyes 

It comes as no surprise 

 

This is our night, fly to the top baby 

Yes we can do it, just wait and see 

This is our night, time for a change baby 

Get rid of the old, take a hold, and be free 

This is our night, fly to the top baby 

Yes we can do it, just wait and see 

This is our night, time for a change baby 

Get rid of the old, take a hold, and be free 

 

This is our night, fly to the top baby 

Yes we can do it, just wait and see 

This is our night, time for a change baby 

Get rid of the old, take a hold, and be free 

This is our night, fly to the top baby 

Yes we can do it, just wait and see 

This is our night, time for a change baby 

Get rid of the old, take a hold, and befree 

 

 

OPA!  
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Έκαψα το χθες, νύχτες µου παλιές, 

θρύψαλα οι αναµνήσεις έγιναν κι αυτές 

Μνήµες και φωνές άδικες ευχές 

κι άφησα σε µια γωνία ανοιχτές πληγές 

 

Έκαψα το χθες νύχτες µου παλιές 

όνειρα και εφιάλτες ρίχνω στις φωτιές 

∆άκρυα καυτά ψέµµατα πολλά 

µοιάζουν σα βουβή ταινία που δεν βλέπω πια 

 

Ωπα 

 

Βάζω µια φωτιά 

σ’όλα τα παλιά 

όλα θα τ’αλλάξω 

και θα το φωνάξω 

περασµένα ξεχασµένα κι όλα απ’την αρχή ξανά 

 

Βάζω µια φωτιά 

σ’όλα τα παλιά 

όλα θα τ’αλλάξω 

και θα το φωνάξω 

περασµένα ξεχασµένα κι όλα απ’την αρχή ξανά 

 

Έκαψα το χθες, νύχτες µου παλιές, 

κι από το µηδέν αρχίζω όσο κι αν δε θες 

∆άκρυα καυτά ψέµµατα πολλά 

πλήρωσα όσο χρωστούσα και τα δανεικα. 

 

WATCH MY DANCE 

 

I was born so betrayed, who am I what I'll be; 

What is mine in this life; Just the heaven and sea 

No I won't give them up, they're my fortune, my proof 

Don't believe what you hear, cause their truth kills your truth 

 

The duty I've got is my war against fear 

and I want you with me, I want you so near 

Watch my dance Head up high Hands like wings and I'll fly 

 

Το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά! 

 

Την έχει η ψυχή µου τη φωτιά 

τους φόβους όλους καίει µοναδικά 

τα βήµατά µου κάνω ως το Θεό 

κι αν πέσω εγώ ξανά θα σηκωθώ 

 

I have heard many words but I still won't forget 

the language of my body the sound my heart makes 

so I'm staying alive and my losses won't let 

my soul to surrender, the power of loss is my bet 

 

Watch my dance Head up high Hands like wings and I'll fly 

 

Το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά! 
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Την έχει η ψυχή µου τη φωτιά 

τους φόβους όλους καίει µοναδικά 

τα βήµατά µου κάνω ως το Θεό 

κι αν πέσω εγώ ξανά θα σηκωθώ. 

 

 

APHRODISIAC 

 

I've got to say 

What's on my mind 

When I'm with you I feel all right 

You call me baby 

We spend the night 

I'm so addicted 

I feel alive. 

Over and over I'm falling 

You make me dance dance like a maniac 

You make me want your aphrodisiac 

You make me want your aphrodisiac 

I think about you 

All the time 

I just can't get you 

Off my mind. 

You drive me crazy 

You drive me wild 

You're so addictive 

There's no way out 

Over and over I'm falling 

You make me dance dance like a maniac 

You make me want your aphrodisiac 

You make me want your aphrodisiac 

I'm craving for your touch 

I want it way too much 

I'm craving for your touch 

Too much, your touch 

Too much 

Over and over I'm falling 

You make me dance dance like a maniac 

You make me want your aphrodisiac 

You make me dance dance like a maniac 

You make me want your aphrodisiac 

You make me want your aphrodisiac 

 

 

ALCOHOL IS FREE 

 

Μας βρήκε η τρικυµία µέσα στην Εγνατία 

Μποφόρια µας τραβάνε στα ανοιχτά 

Σα λάθος να ‘ναι η ρότα, ποιος παίζει µε τα φώτα; 

Κι η πλώρη µας τραβάει για Γρεβενά 

Σε µια θάλασσα ουίσκι 

Ναυαγοί και ποιος µας βρίσκει 

Και ζαλίζεται τρεκλίζει, όλη η γη 
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Με κεφάλι σουρωτήρι 

Και τ’ αµάξι τρεχαντήρι 

Ποιος του έβαλε πηδάλιο και πανί; 

Alcohol, alcohol, alcohol is free (x3) 

Alcohol is free, alcohol is free 

Κύµα και λυσσοµανάει 

Κι η γοργόνα να ρωτάει 

Μα ο Αλέκος τα ‘χει πιει, καλή κυρά 

Μεσοπέλαγα φανάρι 

Ρε µας πήρανε χαµπάρι 

Ποιος το πήγε το σπιτάκι µου µακριά, µακριά 

Μας βρήκε η τρικυµία µέσα στην Εγνατία 

Μποφόρια µας τραβάνε στα ανοιχτά 

Σα λάθος να ‘ναι η ρότα, ποιος παίζει µε τα φώτα; 

Κι η πλώρη µας τραβάει για Γρεβενά 

Μας βρήκε η τρικυµία µέσα στην Εγνατία 

Μποφόρια µας τραβάνε στα ανοιχτά 

Σα λάθος να ‘ναι η ρότα, ποιος παίζει µε τα φώτα; 

Κι η πλώρη µας τραβάει για Γρεβενά 

∆ε µας φταίγαν τα ουισκάκια 

Μπόµπα ήταν τα παγάκια 

Και το σκάφος έχει ρόδες, τελικά 

Αλκοτέστ και τροχονόµος 

∆εν είναι για µας ο δρόµος 

Κατηφόρα µες στη θάλασσα, αρχινά 

Alcohol, alcohol, alcohol is free (x3) 

Alcohol is free, alcohol is free 
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Καταµέτρηση λέξεων των αγγλοελληνικών τραγουδιών 
 

 

 

 

• I would die for you (7) 

 

Ξένες λέξεις : 116 

Ελληνικές λέξεις : 37 

 

 

• S’agapo (8) 

 

Ξένες λέξεις : 73 

Ελληνικές λέξεις : 4 

 

 

• Yassou Maria (13) 

 

Ξένες λέξεις : 229 

Ελληνικές λέξεις : 18 

 

 

• Watch my dance (17) 

 

Ξένες λέξεις : 124 

Ελληνικές λέξεις : 66 

 

 

• Alcohol is free (19) 

 

Ξένες λέξεις : 42 

Ελληνικές λέξεις : 157 
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Αξιολόγηση εργασίας 
 

 

Ερευνήσαµε τα τραγούδια των τελευταίων 20 χρόνων που εκπροσώπησαν  την 

Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισµό της Eurovision και καταλήξαµε στο συµπέρασµα 

ότι η πλειοψηφία των τραγουδιών είχαν αγγλικούς στίχους.  
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 Γελοιογραφίες 
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3. Βιβλιογραφία και ευχαριστίες 

 

 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους καθηγητές Κ. Ραπτοδήµο και Κα. 

Πατµάνογλου που µας βοήθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε 

πολλούς τοµείς και εκτός εργασιών. 

Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους τοπικούς καταστηµατάρχες που µας 

βοήθησαν πρόθυµα στην έρευνά µας. 

Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ το οφείλουµε και στους συµµαθητές µας οι οποίοι, 

παρόλο τις διαφορές µας κάποιες στιγµές, δέχθηκαν πολλές φορές να µας βοηθήσουν. 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Βιβλιογραφία 

 

 

• Βικιπαίδεια 

 

• Google 

 

• Google map 

 

• Google images 

 

• Live-pedia 

 

• Youtube 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η σύµπτυξη αυτή της γλώσσας δεν βοηθάει όχι µόνο την ορθή 

µάθησή της ελληνικής γλώσσας αλλά ούτε τον τρόπο σκέψης 

καθώς τα δύο αυτά συνδέονται. Είναι απόλυτα λογικό η εξέλιξη 

της τεχνολογίας να οδηγήσει σε εισροή ξένων λέξεων στη 

γλώσσα µας και ίσως στο µέλλον να µεταλλαχθεί σε µια 

απλουστευµένη µορφή. Μπορούµε να εµπλουτίσουµε τη 

γλώσσα µας αντί να επιτρέψουµε µια σταδιακή αποικοδόµησή 

της.  

Για να διαφυλάξουµε την ιστορική µας συνέχεια και να 

συνδεθούµε µε τον πλούτο που αυτή πρεσβεύει οφείλουµε 

να αναβαθµίσουµε τη γλωσσική µας παιδεία. Εµείς σαν απλοί 

χρήστες της αρκεί αρχικά να αλλάξουµε τους χαρακτήρες στο 

πληκτρολόγιο από αγγλικούς (ή λατινικούς) σε ελληνικούς . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

ΓΕΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΤΑΞΗ Α 

ΤΜΗΜΑ Α1 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
1 Κατά πόσο πιστεύετε ότι η επιγραφή που έχετε επιλέξει προσελκύει πελάτες; 

Καθόλου: ���� 

Λίγο: ���� 

Αρκετά: ���� 

Πολύ: ���� 

Πάρα Πολύ: ����  
 

2 

 

Κατά πόσο προσπαθήσατε να ακολουθήσετε το παράδειγµα άλλων µαγαζιών στην επιλογή της 

επιγραφής σας; 

Καθόλου: ���� 

Λίγο: ���� 

Αρκετά: ���� 

Πολύ: ���� 

Πάρα Πολύ: ����  
 

3 

 

Κατά πόσο συµβάλει στη φήµη του µαγαζιού σας η επιγραφή σας; 

Καθόλου: ���� 

Λίγο: ���� 

Αρκετά: ���� 

Πολύ: ���� 

Πάρα Πολύ: ����  
 

4 

 

 

   

 

 

5 

 

Κατά πόσο είχε ως κριτήριο η επιλογή της επιγραφής σας το κοινό που απευθύνεστε; 

Καθόλου: ���� 

Λίγο: ���� 

Αρκετά: ���� 

Πολύ: ���� 

Πάρα Πολύ: ���� 

 

Κατά πόσο θα µπορούσε να σας επηρεάσει για την επιλογή της γλώσσας της επιγραφής η 

χρηµατοδότηση από το κράτος για να µετονοµαστεί η επιγραφή των καταστηµάτων µε ξένη 

επιγραφή σε ελληνική ως υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας; 

Καθόλου: ���� 

Λίγο: ���� 

Αρκετά: ���� 

Πολύ: ���� 

Πάρα Πολύ: ����  

Ελληνική Επιγραφή � Αγγλική Επιγραφή � Άλλη � 

 


