
Δελτίο Τύπου 

Θαύματα – Νέο τραγούδι 

https://www.youtube.com/watch?v=kMmZfqMsqdE&t=10s 

 

Καλό σας μήνα!  

Εν όψει της Παγκόσμιας ημέρας των ζώων (Τρίτη 4 Οκτωβρίου) η 
ομάδα Σκύλος στον Δρόμο κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι, σε στίχους 

Γιόλας Αργυροπούλου και μουσική Ιωάννας Εμμανουήλ. 

                
                               Γιόλα Αργυροπούλου                                      Ιωάννα Εμμανουήλ  

Ερμηνεία: Ιωάννα Εμμανουήλ 

Θαύματα 

Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τη δράση των εθελοντών.  

Εκείνων που στη βροχή, στο χιόνι, τη φωτιά και τη πλημμύρα   
βγαίνουν στους δρόμους για να σώσουν ζωές:  

«Το σκοτάδι πυκνό δεν  υπάρχουνε φώτα 

Μα κρατάς φαγητό και κουβέρτα στη βόλτα 

ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ…» 

Ή μήπως δεν είναι;;; 

https://www.youtube.com/watch?v=kMmZfqMsqdE&t=10s


 

Οι εικόνες στο βίντεο είναι από αληθινές δράσεις των φιλοζωικών:  

Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Σαλαμίνας 

Κοινοτικός Οργανισμός Ζω.Ε.Σ 

Roy Moira 

Ζωφόρος Ηράκλειο Κρήτης www.zophoros.gr 

Δήμος Διονύσου δομή αδέσποτων 

Φιλοζωικός Μέριμνα Θρακομακεδόνων  και από το διαδίκτυο.  

Θαύματα 
https://www.youtube.com/watch?v=kMmZfqMsqdE&t=10s 

Στίχοι: Γιόλα Αργυροπούλου 

Σύνθεση – Ερμηνεία: Ιωάννα Εμμανουήλ 

Παίζουν οι μουσικοί: 

Δημήτρης Κουφογιώργος Κιθάρες – Λαούτο 

Δημήτρης Θεολογίτης Βιολί 

Γιώργος Ζηκογιάννης Ηλεκτρικό Μπάσο 

Νίκος Κασαβέτης Ντραμς 

Γιώργος Κωνσταντινίδης Πλήκτρα – Ενορχήστρωση 

Απόψε βρέχει θαύματα κράτα καρδιά, μην κλαις 

Δουλεύουν τα  «Φαντάσματα» και σώζουνε ζωές 

Απόψε τα χαράματα ο ουρανός γελά 

Και σταματούν τα κλάματα ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ η χαρά 

http://www.zophoros.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=kMmZfqMsqdE&t=10s


 
 

Η ομάδα Σκύλος στον Δρόμο έχει κυκλοφορήσει τρία τραγούδια από το cd που 
ετοιμάζει με θέμα αληθινές ιστορίες για την ανθρώπινη αγάπη (ή το μίσος) για 
τους τετράποδους φίλους μας: 

Τα βήματα (η ιστορία ενός σκύλου που περιμένει να τον υιοθετήσουν) 

https://www.youtube.com/watch?v=zoHi3l-Qutk 

 

Το σκουλαρίκι της Μπαγιάν (η μικρή σκυλίτσα που την έβαλαν στόχο) 

https://www.youtube.com/watch?v=NtPjCjJhGss 

 

Θαύματα (οι εθελοντές κάνουν θαύματα αγάπης) 

https://www.youtube.com/watch?v=kMmZfqMsqdE&t=10s 

 

Παράλληλα, δίνει συναυλίες στους δήμους όλης της χώρας με την παράσταση 
«Σκύλος στον Δρόμο», όπου η ηθοποιός Τατιάνα Παπαμόσχου διαβάζει δικά της 
κείμενα, σαν ένας σκύλος που ζει στον δρόμο. Η Ιωάννα Εμμανουήλ και η 
ηλεκτρική μπάντα μας, σχολιάζουν με τραγούδια τα κείμενα. 

Τηλ. επικοινωνίας    6932495266 Γιόλα Αργυροπούλου 

                                     6946795216 Ιωάννα Εμμανουήλ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zoHi3l-Qutk
https://www.youtube.com/watch?v=NtPjCjJhGss
https://www.youtube.com/watch?v=kMmZfqMsqdE&t=10s

