


Τα τραγούδια αυτά ηχογραφήθηκαν από καιρού εις καιρό στα 
σπίτια που έμεινα με την οικογένεια μου, καθώς και στο πατρικό 
μου στην Καστέλα. Από το 2008 που κυκλοφόρησε το cd μου με 
γενικό τίτλο «Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω» δεν κυκλοφόρησα 
σε cd τραγούδια που να ερμηνεύω εγώ.

Ότι έγραφα το ηχογραφούσα στο σπίτι σαν demo.
Ακούγοντας τα μετά από καιρό, τα βρήκα ατμοσφαιρικά και 

απαλλαγμένα από την αποστειρωμένη ενίοτε τελειότητα μιας 
άκρως επαγγελματικής ηχογράφησης των τεχνικά αρτίων studio, 
όπως και ανεπιτήδευτα σε επίπεδο ερμηνείας.

Κατάθεσα την άποψη μου στον αγαπημένο φίλο μου Μωυσή 
Ασέρ και τον βρήκα σύμφωνο σε αυτή την ιδέα.

Χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία λοιπόν και μαγειρεμένα στους χώ-
ρους που ζω και δημιουργώ και με την βοήθεια κάποιων παλιών 
και καλών φίλων, σας τα παρουσιάζω.

Γιάννης Νικολάου

Αφιερώνεται στον Οδυσσέα Εισαγγελέα



Εγώ θα μείνω εδώ
Eγώ θα μείνω εδώ ότι και να μου πάρετε
όσο κι αν μου κοστίσει, γιατί ανήκω εδώ
ακόμα κι από την στάχτη μου θα ξαναγεννηθώ
όμως θα μείνω εδώ

Εγώ θα μείνω εδώ που ήρθαν οι παππούδες μου
εγώ θα μείνω εδώ που έζησε ο πατέρας μου
η μάνα και τα αδέλφια μου κι ότι έχω ακριβό
εγώ θα μείνω εδώ

Εγώ θα μείνω εδώ, έστω κι αν με προδώσανε
δεν έχει αλλού να πάω, δεν φεύγω από  δω
με νύχια και με δόντια, μπορεί να αντισταθώ
όμως θα μείνω εδώ

(Στίχοι, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Αυτό το τραγούδι γράφτηκε στην αρχή της «κρίσης» όταν πανικόβλητοι 
έφευγαν ως οικονομικοί μετανάστες οι νέοι άνθρωποι. Σκεπτόμενος ότι 
δεν θα μπορούσα ποτέ να εγκαταλείψω την πατρίδα που γεννήθηκα και 
ανδρώθηκα, όπως και τους αγαπημένους μου φίλους και συγγενείς, ακό-
μα και τις μνήμες μου το κατέθεσα. 
Και τελικά κάποιος πρέπει να φυλάει Θερμοπύλες.
Ηχογραφήθηκε στο πατρικό μου στην Καστέλα.

Κιθάρες, πλήκτρα, κρουστά: Γιάννης Νικολάου, 
Μπάσο: Χάρης Μπουτσελάκης, 
Ακορντεόν: Στέλιος Τσουκάτος



Οδυσσέας
Είναι οι μέρες όμοιες από καρμπόν βγαλμένες
κουβέντες δίχως νόημα και σχέσεις τελειωμένες
είναι η ζωή μας άχρωμη ασπρόμαυρη ταινία
ανοίγεις το παράθυρο και μπαίνει η ανία.

Και το όνειρο με βγάζει
ναυάγιο σε ένα έρημο νησί  χωρίς λιμάνι,
που πλοίο δεν φτάνει
στο πέλαγο να βγω
και το όνειρο με βγάζει
ναυάγιο σε ένα έρημο νησί  χωρίς λιμάνι,
που πλοίο δεν πιάνει, να φύγω από δω

είχα ένα φίλο μια φορά που κάναμε παρέα
ένα φευγάτο ποιητή τον λέγανε Οδυσσέα
έψαχνες  Οδυσσέα μου πάντα για μια Ιθάκη
μα η θάλασσα σε πέταξε σε ένα στενό σοκάκι

(Στίχοι, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Αφιερωμένο στην μνήμη του σπουδαίου ποιητή και αγαπημένου φίλου 
μου Οδυσσέα Εισαγγελέα. Γράφτηκε στο τραίνο πηγαίνοντας στη Λειβαδιά 
για συναυλία.

Κιθάρες ακουστικές, μπάσο, πλήκτρα, programing: Γιάννης Νικολάου.

Κιθάρες ηλεκτρικές: Άκης Τουρκογιώργης
Ηχογραφήθηκε στο πατρικό μου στην Καστέλα.

Αγάπη μου δική μου
Εμένα η αγάπη μου του φεγγαριού το σκάει
του ήλιου κλέβει κόκκινα του Αιγαίου θαλασσιά
στολίζεται τον έρωτα και όταν με κοιτάει
βάφει την μέρα χρώματα που στάζουν στην καρδιά

Έτσι μιλώ για σένανε
αγάπη μου δική μου
στολίδι της ζωής μου
κι άστρο μου φωτεινό

Που ότι κοιτάς στολίζεται
κι όπου πατάς ανθίζει
στα μάτια σου βαφτίζει
η γη το σ’ αγαπώ

Εμένα η αγάπη μου των αστεριών το σκάει
κλέβει της νύχτας μυστικά και της αυγής δροσιά
μοσχοβολάει γιασεμί και όταν με αγκαλιάζει
μελτέμι Αυγουστιάτικο, με βγάζει στα ανοιχτά.

(Στίχοι: Πωλίνα Κωνσταντινίδου, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Ηχογραφήθηκε στο home στούντιο του Αλέξανδρου Κολτσίδα στη Γλυφάδα.

Ακουστικές κιθάρες: Γιάννης Νικολάου,
programing, πλήκτρα και ηλεκτρικές κιθάρες: Αλέξανδρος Κολτσίδας



Gabrielle Didot
Το βράδυ ετούτο κάρφωσε μ’ επιμονή το νού μου  
κάποια γυναίκα που άλλοτες εγνώρισα, κοινή,  
που ωστόσο αυτή ξεχώριζεν από τις αδελφές της,  
γιατί ήταν πάντα σοβαρή, θλιμμένη και στυγνή.  
 
Θυμάμαι που την πείραζαν συχνά τ’ άλλα κορίτσια,  
γελώντας την για το ύφος της το σοβαρό,  
και μεταξύ τους έλεγαν, αισχρό κάνοντας σχήμα,  
πως θα συνήθιζε κι αυτή με τον καιρό.  
 
Κι αυτή, ψυχρή και σιωπηλή, καθόταν στην γωνιά της,  
ενώ μια γάτα χάιδευε με αυτάκια μυτερά  
κι ένα σκυλί που δίπλα της στεκόταν λυπημένο -  
ένα σκυλί οπού ποτέ δεν κούναε την ουρά.  
 
Κι έμοιαζ’ η γάτα, που αυστηρή την κοίταζε στα μάτια,  
η πλήξη ως νά ’ταν, πού με μάτια κοίταε ζοφερά,  
και το σκυλί που εδάγκωνε το κάτασπρό της χέρι,  
η τύψη ως νά ‘ταν έμοιαζε, που εδάγκωνε σκληρά.  
 
Πολλές φορές περίεργες την εκυκλώναν σκέψεις  
και προσπαθούσε -μού ‘λεγε- συχνά να θυμηθεί,  
το νου της βασανίζοντας τις ώρες την ανίας,  
όσους μαζί της είχανε μια νύχτα κοιμηθεί.  
 
Ώρες πολλές εκοίταζα τα σκοτεινά της μάτια  
κι ενόμιζα πως έβλεπα βαθιά μέσα σ’ αυτά  
τρικυμισμένες θάλασσες, νησιά του αρχιπελάγους  
και καραβάκια πού έφευγαν με τα πανιά ανοιχτά. »» 

Απόψε αναθυμήθηκα κάποια κοινή γυναίκα  
κι ένα τραγούδι εσκάρωσα σε στυλ μπωντλαιρικό,  
που ως το διαβάζεις, σιωπηλέ, παράξενε, αναγνώστη,  
γελάς γι’ αυτόν που το ‘γραψε, με γέλιο ειρωνικό.

(Ποίηση: Νίκου Καββαδία, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
(Το μουσικό θέμα «μπαρόκ» της γέφυρας του τραγουδιού ανήκει στον 
Γιώργο Σαλτάρη). Η πρώτη μου μελοποίηση ποιήματος του Καββαδία 
από την ποιητική συλλογή του ‘Μαραμπού’ του 1933. Σε αυτό το ποίη-
μα, o Καββαδίας εξομολογείται τις επιρροές του Μπωντλέρ στο δικό του 
έργο, γράφοντας:
«Απόψε αναθυμήθηκα κάποια κοινή γυναίκα κι ένα τραγούδι εσκάρωσα 
σε στυλ μπωντλαιρικό».
Ευχαριστούμε την κυρία Καββαδία, κληρονόμο του Νίκου Καββαδία για 
την παραχώρηση της αδείας μελοποίησης του συγκεκριμένου ποιήματος.

Πιάνο: Γιώργος Σαλτάρης
Ηχογραφήθηκε στο πατρικό μου στην Καστέλα.



Μοναχική αδάμαστη αγάπη
ποίηση Οδυσσέα Εισαγγελέα

Μοναχική αδάμαστη αγάπη 
με του ουρανού την φύση στο κορμί σου
σαν την σελήνη στο σκοτάδι λάμπει
η μαγική φυγόκεντρη ψυχή σου.

Κι εγώ στην γη φτερό σακατεμένο 
προσμένω τον τρελό τον άνεμο σου
να με σκορπίσει κρύσταλλο σπασμένο
βροχή αστεριών στην κόψη των χειλιών σου.

Μοναχικά υγρά θλιμμένα μάτια
σκιές σωμάτων έτοιμων να φύγουν
νυχτερινά πανάρχαια μονοπάτια
με της αβύσσου την υπόσταση να σμίγουν.
 
Καρδιά ρηχή με δυο σταγόνες αίμα
κι ένα κορμί με μιαν ανάσα λίγη
έτσι με βρήκε το φτωχό το τέρμα
ενός αιώνα τώρα που ‘χεις φύγει.

(Στίχοι: Οδυσσέας Εισαγγελέας, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Το ποίημα αυτό μου το έδωσε ο αγαπημένος φίλος μου Οδυσσέας Ει-
σαγγελέας στα 90s. Ποτέ όμως δεν κυκλοφόρησε αν και το είχα μελο-
ποιήσει. Όταν όμως ο αγαπημένος φίλος μου μας άφησε, διαπίστωσα την 
προφητική και όχι μόνο διάσταση αυτού του τραγουδιού. Στον Οδυσσέα 
χρωστάω σημαντικές στιγμές της ζωής μου, σημαντικά τραγούδια. Στην 
μνήμη του λοιπόν.
Ηχογραφήθηκε στο πατρικό μου στην Καστέλα με τον Γιώργο Σαλτάρη 
στο πιάνο και στα πλήκτρα.

Αγκαλιά στον καναπέ
Ας μείνουμε έτσι, να μη μιλάμε
αγκαλιασμένοι στον καναπέ
ν’ ακούμε δίσκους που αγαπάμε
φυλακισμένοι σ’ ένα ποτέ.
      
ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις
να με παιδεύεις, να με φιλάς
με τόση γλύκα να μ’ ανακρίνεις
κι έτσι φευγάτα να μ’ αγαπάς 
 
Αγκαλιά στον καναπέ μας, με τα μυστικά εφέ μας
τα κοινά μας μονοπάτια στη ζωή.
Αγκαλιά στην κάθε μέρα, μια χαρά και μια φοβέρα
Τα παιδιά που μεγαλώνουμε μαζί 
Αγκαλιά, να μη χαθούμε, και να μην παραδοθούμε,
σ’ εποχή που δε χωράει το «μαζί» 
 
Ας ξεχαστούμε, σ’ αυτό το βράδυ
που βρέχει έξω και τραγουδούν
μικρές σταγόνες πάνω στο τζάμι
και αναμνήσεις που μας κρατούν 
 
Φωτογραφίες από ταξίδια
σ’ ένα πουλόβερ ένας λεκές,
στην κάμαρά μας κρυφά παιχνίδια
στο μάλωμα μας υπερβολές  

(Στίχοι: Μαρία Παπαδάκη, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Το τραγούδι αυτό το δώσαμε στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα για το cd του «Η 
ενοχή των αμνών». Εδώ στην πρωτόλεια εκδοχή του, με ακουστική κιθάρα 
και πιάνο, όπως το τραγουδάω στις ζωντανές μου εμφανίσεις.

Ακουστική κιθάρα: Γιάννης Νικολάου. Πιάνο: Γιώργος Σαλτάρης
Ηχογραφήθηκε στο πατρικό μου στην Καστέλα.



O Παύλος ζει
Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει δεν έφυγε ποτέ
Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει μέσα στις καρδιές
Μες στις καρδιές των αδελφών μας, μες στις ματιές
στα ποιήματα και στα τραγούδια, στις μουσικές
μες στους αγώνες στις πορείες, στις γειτονιές
μα τώρα πια είναι ιδέα για τις γενιές.
Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει δεν έφυγε ποτέ
Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει μες στις γειτονιές.
Όπου υπάρχει αδικία θα είναι εκεί
στην λαϊκή την συνοικία πάντα θα ζει
μες στα ακόρντα τα μινόρε μες στις φωνές
και η μνήμη φλόγα που θα ανάβει παντού φωτιές

Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει δεν έφυγε ποτέ
Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει μέσα στις φωνές.
Είναι το σύνθημα στους τοίχους είναι κραυγή
δεν πάει χαμένη η θυσία ,κάτι θα βγει.
Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει δεν έφυγε ποτέ
Ο Παύλος ζει και είναι εδώ μαζί μας
Ο Παύλος ζει μέσα στις καρδιές
Μες στις καρδιές

(Στίχοι, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Το έγραψα με αφορμή την δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους φα-
σίστες και το τραγούδησα με την κιθάρα μου στην αντιφασιστική συναυ-
λία που έγινε στην πλατεία Συντάγματος στην μνήμη του. 

Κιθάρες, ηλεκτρικές, ακουστικές: Γιάννης Νικολάου 
Programing, πλήκτρα, μπάσο: Χάρης Μπουτσελάκης 
Ηχογραφημένο μεταξύ Άνω Πατησίων και πατρικού Καστέλας 

 
Λαθρεπιβάτες
Πέρασε γρήγορα μα ήταν ωραίο το παιγνίδι μας
Ζωή στην σκάσαμε, καλά κρυφτήκαμε και δεν μας έβρισκες.
Για αλλού σαλπάραμε και τραγουδήσαμε, 
δεν κοιμηθήκαμε κι ανησυχήσαμε

Λαθρεπιβάτες, 
μικρές απάτες σε αυτού του κόσμου την παράλογη αλήθεια
Λαθρεπιβάτες, 
μικρές απάτες, ψυχές που βγήκαν κάπου απ΄ τα παραμύθια

Πέρασε γρήγορα μα ήταν ωραίο το παιγνίδι μας
Ταξίδι στο όνειρο, κυνηγητό τρελό και δεν μας πιάσανε
Ρεμάλια αιώνια, δεν μεγαλώσαμε, 
δεν πουληθήκαμε, δεν μετανιώσαμε

Λαθρεπιβάτες,
μικρές απάτες σε αυτού του κόσμου την παράλογη αλήθεια
Λαθρεπιβάτες,
μικρές απάτες, ψυχές που βγήκαν κάπου απ΄ τα παραμύθια

Πέρασε γρήγορα μα έγινε κύκλος και βρεθήκαμε
Ίχνη αφήσαμε, στην Σμύρνη πήγαμε, ανάθεμα είπαμε
Με τα καράβια μας, τις μαντινάδες μας, 
τους πατεράδες μας και τις μανάδες μας

(Στίχοι, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την παράσταση «αφιέρωμα» στο συγκρό-
τημα που είχαμε με τον Παντελή Θαλασσινό, τους Λαθρεπιβάτες. Το 2011 
μαζευτήκαμε όλοι μαζί στον Σταυρό του Νότου για να θυμηθούμε τα πα-
λιά. Με αυτό άνοιξε η παράσταση.

Κιθάρες ακουστικές και ηλεκτρική: Γιάννης Νικολάου. 
Τραγουδούν: Γιάννης Νικολάου και Παντελής Θαλασσινός.
Ηχογραφημένο Μεταξύ Καλλίπολης και Καστέλας. 
Η φωνή του Παντελή ηχογραφήθηκε στο στούντιό του.



 
Δειλός
Να ‘μουν ζωγράφος μάτια μου για να σε ζωγραφίσω
κι ο πιο καλός τραγουδιστής για να σε τραγουδήσω.
Να ‘μουν σπουδαίος ποιητής για να σου απαγγέλω
Να ‘βρισκα νότες να σου πω πόσο πολύ σε θέλω.

Μα εγώ έχω μόνο μια καρδιά και μια παλιά κιθάρα
Και συ για τα τραγούδια μου, δεν θα ‘δινες δεκάρα
Χώρια που είμαι και δειλός κι όταν σε δω τα χάνω
Κόβεται η ανάσα μου, φοβάμαι μην πεθάνω.

Να ‘μουν ωραίος Δον Ζουάν και συ να μ’ αγαπούσες
Με πάθος να με κοίταζες γλυκά να με φιλούσες.
Να ‘μουν ο Δον Κιχώτης σου και να ‘σουν Δουλτσινέα
Να ζούσαμε το όνειρο και μια ζωή παρέα.

Μα εγώ έχω μόνο μια καρδιά και μια παλιά κιθάρα
Και συ για τα τραγούδια μου, δεν θα ‘δινες δεκάρα
Χώρια που είμαι και δειλός κι όταν σε δω τα χάνω
Δεν βρίσκω λέξη για να πω, δεν ξέρω τι να κάνω.

Μα εγώ έχω μόνο μια καρδιά και μια παλιά κιθάρα
Και συ για τα τραγούδια μου, δεν θα ’δινες δεκάρα
Χώρια που είμαι και δειλός κι όταν σε δω τα χάνω
Κόβεται η ανάσα μου, φοβάμαι μην πεθάνω.

Να ‘μουν ζωγράφος μάτια μου για να σε ζωγραφίσω
κι ο πιο καλός τραγουδιστής για να σε τραγουδήσω Ναι

(Στίχοι, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Γράφτηκε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης στο σπίτι που με φιλοξένησε ο 
Κώστας Τυμπακιανάκης, καλός φίλος και εξαίρετος μουσικός. Αφιερωμένο 
στους αδέξιους και συνεσταλμένους ερωτύλους.

Κιθάρες, τραγούδι: Γιάννης Νικολάου 
Φυσαρμόνικα: ο ερασιτέχνης Πέτρος Κωνσταντινίδης.
Ηχογραφήθηκε στην Καλλίπολη του Πειραιά.

Ρυτίδες μου 
Γραμμούλες του προσώπου μου 
ξέγνοιαστες, μαρτυριάρες 
που μολογάτε τη χαρά 
τη λύπη και το χρόνο 
 
Ο ήλιος σας ζωγράφιζε  
ο αέρας πελεκούσε 
χάραξαν ρώτα και στρατιά 
να βρει ο ιδρώτας δρόμο 
 
Του χαμογέλιου μαχαιριές  
βαθειά ζωγραφισμένες 
του πόνου και της θλίψης μου  
πάνω μου χαραγμένες 

Στο γέλιο γεννηθήκατε
και πήρε ο χρόνος σχήμα
ταξίδι δίχως γυρισμό 
από το πρώτο βήμα.
 
εκεί που πήρα το φιλί, 
το πρώτο μου σημάδι 
κανακεμένη αυλακιά 
στο πρόσωπο ψεγάδι 
 
Μελάνι ανεξίτηλο 
ανατολή μου, δύση 
κανένα ως το τέλος μου
χέρι δε θα σε σβήσει

(Στίχοι: Σπύρος Πετρουλάκης, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Τα παράσημα του χρόνου, θα έλεγα εγώ. Λόγια του καλού φίλου και 
συνεργάτη διακεκριμένου συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη.

Ακουστικές κιθάρες: Γιάννης Νικολάου. Τζουράς: Τάσος Ζαφειρίου
Ηχογραφήθηκε στο πατρικό μου στην Καστέλα. Ο τζουράς ηχογραφλη-
θηκε στο στούντιο Red house στην Κυψέλη. 



Λιμνούπολη
Στο καρτούν που λες που απόψε παίζει 
Ντόναλντ Ντακ εγώ θα γίνω κι εσύ γίνε Νταίζη  
Όλιβ μη μου κλαις λέγε με Ποπάυ  
και σπανάκι βρες που όλα τα νικάει  
 
Άναψαν φωτιές, στην οθόνη μπες 
κι εγώ Σούπερμαν θα γίνω, 
να τις σβήνω με πνοές  
στη ζωή μετρώ, Μαύρους Πητ σωρό  
μα εγώ ο είμαι Μίκυ, και στη μύτη θα τους μπω (ναι)  
 
Στο καρτούν εγώ τρομερός Σαΐνης 
μπρος λοιπόν καλό μου χέρι 
ήρωας να γίνεις 
Στη Λιμνούπολη του κόσμου ο Γκαστόνε θα ‘μαι 
τυχερή καρδιά κάνε ευχή και πάμε 
άναψαν φωτιές
  
με καρτούν γέλα το παιδί που κρύβεις 
μέσα στην ψυχή 
γέλα μου κι εσύ σαν παιδί, σαν παιδί, σαν παιδί 
γέλα μου κι εσύ σαν παιδί, σαν παιδί, σαν παιδί
γέλα μου κι εσύ σαν παιδί, σαν παιδί, σαν παιδί, γέλα μου κι εσύ

(Στίχοι: Μαρία Παπαδάκη, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Η μουσική αυτού του τραγουδιού αρχικά γράφτηκε πάνω σε αγγλόφωνο 
στίχο που αναφερόταν στα κινούμενα σχέδια και στους σούπερ ήρωες 
των παιδικών μας χρόνων. Φυσικά ήμουν επηρεασμένος και από τα τρία 
παιδάκια μου που τρελαίνονται για τα κινούμενα σχέδια. Σκέφτηκα λοι-
πόν να τους το αφιερώσω και έστω και για λίγο να γίνω και εγώ πιτσιρι-
κάς. Η καλή μου φίλη και μόνιμη συνεργάτης Μαρία Παπαδάκη έδωσε 
ψυχή και σώμα στα καρτούν με το στίχο της 

Κιθάρες ηλεκτρικές, μαντολίνα, γιουκαλίλι: Γιάννης Νικολάου 
programing, πλήκτρα, μπάσο: Χάρης Μπουτσελάκης
Ηχογραφημένο μεταξύ Άνω Πατησίων και πατρικού Καστέλας.

 
Μαριάννα
Όσες φορές κι αν στο πω, πόσο πολύ σ’ αγαπώ
Ποτέ δεν θα ναι αρκετό, ψάχνω τα λόγια να βρω 
Μαριάννα μου μάτια μελιά, Μαριάννα μου χείλη γλυκά
Μαριάννα μου φως της αυγής Μαριάννα πηγή της ζωής 

Αυτή η αγάπη δεν είναι από δω, 
αυτή η αγάπη είναι απ΄ τον ουρανό
την τραγουδάνε τα Χερουβείμ 
και ίσο κρατάνε τα Σεραφείμ
κι η Παναγιά από πάνω ευλογεί 

Πόσο πολύ προσπαθώ, τι νοιώθω για σένα να πω
Μα η καρδιά δεν χωρά, σε δυο στιχάκια μικρά 
Μαριάννα ψυχούλα μου αγνή, Μαριάννα με αγγέλου φωνή 
Μαριάννα μου που όταν γελάς της Άνοιξης άνθη σκορπάς 

 Αυτή η αγάπη δεν είναι από δω, 
αυτή η αγάπη είναι απ΄ τον ουρανό
την τραγουδάνε τα Χερουβείμ 
και ίσο κρατάνε τα Σεραφείμ
κι η Παναγιά από πάνω ευλογεί 

Τόσες φορές κι αν στο πω, ποτέ δεν θα ναι αρκετό

(Στίχοι, μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Αφιερωμένο στην αγαπημένη μου κόρη και μούσα μου Μαριάννα. Το 
τραγούδι αυτό γράφτηκε το 2008 που γεννήθηκε η Μαριάννα μου, στην 
Καλλίπολη. Το τραγούδησα για πρώτη φορά στα βαφτίσια της.

Κιθάρες ηλεκτρικές και ακουστικές, γιουκαλίλι, programing, πλήκτρα: 
Γιάννης Νικολάου. Ηχογραφήθηκε στην Καλλίπολη.



 
Ψηφίζω Καραγκιόζη
Στο κοπάδι με τ’ αρνιά, μπήκανε οι λύκοι 
κι η ζωή μας προσκυνά, το καλαμπαλίκι  
ειν’ η μέρα μας αγών, αλλά δε μας σώζει 
σε ένα θέατρο σκιών, σαν τον Καραγκιόζη  
μα τα λόγια του σοφά στην ξυπολησιά του 
και σαν ήρωας μετρά, μεσ’ στην προσφυγιά του  
 
και στην Ελλάς που λήστεψαν, κάθε λογής μαφιόζοι  
αρπάζω τη φρατζόλα τους, ψηφίζω Καραγκιόζη  
 
Βγάζει η κάλπη τακτικά μάγκες με τσιφλίκια 
κι η παράγκα μας παιδιά, θα πληρώσει νοίκια  
στην καμπούρα μας που λες, φόρτωσαν το νόμο  
χρεωμένος ο μπερντές, κι η ψυχή στο δρόμο  
Καραγκιόζη αδερφέ, έβγα πες μας κι άλλα 
να χαρούμε ρεφενέ όνειρα μεγάλα

Εγώ θα μείνω εδώ

(Στίχοι: Μαρία Παπαδάκη, Μουσική: Γιάννης Νικολάου)
Τραγούδι: Γιάννης Νικολάου. Στον Ρόλο του Καραγκιόζη ο Ανδρέας 
Καμπύλης. Χορωδία: Ανδρέας Καμπύλης, Μανώλης Χατζηδημητρίου, 
Γιάννης Νικολάου. Ενορχήστρωση, Programming, μπουζούκι, μπαγλαμά 
Tάσος Ζαφειρίου (Studio Red house). Κιθάρες, ηχογράφηση φωνών στο 
ΠΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ, mix-mastering home studio: Γιάννης Νικολάου.
Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Χατζηδημητρίου για την παραχώρηση του 
ΠΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ και για την συμμετοχή του στην χορωδία όπως και την 
άψογη φιλοξενία.





01 Εγώ θα μείνω εδώ  2.54

(Στίχοι - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

02 Οδυσσέας  3.25

(Στίχοι - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

03 Αγάπη μου δική μου  4.12

(Στίχοι: Πωλίνα Κωνσταντινίδου - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

04 Gabrielle Didot  4.23

(Ποίηση: Νίκου Καββαδία - μουσική:Γιάννης Νικολάου)

05 Μοναχική αδάμαστη αγάπη  4.04

(Στίχοι: Οδυσσέας Εισαγγελέας - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

06 Αγκαλιά στον καναπέ  4.27

(Στίχοι: Μαρία Παπαδάκη - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

07 O Παύλος ζει  2.51

(Στίχοι - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

08 Λαθρεπιβάτες  3.37

(Στίχοι - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

Συμμετέχει ο Παντελής Θαλασσινός

09 Δειλός  3.00

(Στίχοι - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

10 Ρυτίδες μου  3.47

(Στίχοι: Σπύρος Πετρουλάκης - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

11 Λιμνούπολη  3.02

(Στίχοι: Μαρία Παπαδάκη - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

12 Μαριάννα  3.23

(Στίχοι - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

Bonus track:

13 Ψηφίζω Καραγκιόζη  3.16

(Στίχοι: Μαρία Παπαδάκη - μουσική: Γιάννης Νικολάου)

Στο ρόλο του Κραγκιόζη ο Ανδρέας Καμπύλης

Επιμέλεια έκδοσης, φωτογραφία εξωφύλλου: Μωυσής Ασέρ
Στοιχειοθεσία: «Έργον» [ ergongraphics.gr ]


