
Do you know who I am? 

ΞΕΡΕΙΣ  ΠΟΙΑ  ΕΙΜΑΙ; 



I’m somebody you live 

with every day .. 

Είμαι κάποια με την ποία ζεις μαζί… κάθε μέρα .. 



Somebody who wants what’s best for you 

Κάποια που θέλει ότι καλύτερο για σένα 



Essential in your life 
Ουσιώδης για την ζωή σου 



Because, without me 
Γιατί χωρίς εμένα 



You couldn’t live 

Δεν μπορείς να ζήσεις 



But ..... 

Αλλά… 



For my misfortune Για  δυστυχία μου 





 

 
You don’t respect what I give you 

Δεν σέβεσαι ότι σου δίνω 



 

 





If I gave you this beautiful scenery, 

Εάν σου δώσω αυτή την ωραία σκηνογραφία 



NO ME QUIERES? 



Full of colour and abundance, 

Γεμάτη χρώματα και αφθονία 



Why 

Γιατί… 



Do you give me back this ..? 

Μου επιστρέφεις αυτά ..; 







 





Why, when I gave you living 

creatures 

Γιατί ενώ σου δίνω ζωντανές δημιουργίες 



























Don’t you like them? 
Σου αρέσουν αυτοί ;; 









Don’t you respect them… 
Δεν τα σέβεσαι …; ; ; 



Why, if I give you life ..... 

Γιατί, ενώ σου δίνω ζωή… 









Do you give me back death ..? 

Μου επιστρέφεις Θάνατο…; ; ; 





Is that the legacy that you want to leave to your 

children? 
 

Αυτή την κληρονομιά θα αφήσεις στα παιδιά 

σου ;;; 



Do something for me, for you 

And for everybody 

Κάνε κάτι για Μένα, για Σένα   

και για τον Καθένα μας 



If you don’t do it,  ...... Who will …? 

Αν δεν το κάνεις εσύ, 

        …..Τότε Ποιος… ; ; ;  



If its not done now ......... When ? 

Αν δεν γίνει τώρα… Πότε…;;; 



THANK YOU! 

Σ’ Ευχαριστώ..! 



THANK YOU!! 

Σ’ Ευχαριστώ..! 



THANK YOU!! 

Σ’ Ευχαριστώ..!! 



Nature 

Η Φύση…! 



Diffuse this to those around you, and if possible, Diffuse this to those around you, and if possible, 

translate it so that it goes farther.translate it so that it goes farther.  

  

Διάδωσέ το, σ’ όλους στους γύρο σου…! 


