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Περίληψη  
 

Στην παρούσα εργασία συγκεντρώνεται και παρατίθεται το σύνολο του στιχουργικού και 

ποιητικού έργου της Λίνας Νικολακοπούλου από το έτος 1981 έως και το έτος 2002. Στο 

θεωρητικό µέρος καταγράφονται οι συνεργασίες και οι σηµαντικότερες τιµητικές διακρίσεις που 

έλαβε µέχρι σήµερα, ενώ µέσα από τη συνεξέταση εργοβιογραφικών στοιχείων της δηµιουργού 

για τα παιδικά, τα εφηβικά και τα φοιτητικά της χρόνια µελετάται η πορεία της ποιητικής της 

ωρίµανσης. Στη συνέχεια αποδελτιώνονται σε χρονική σειρά και µε τα πλήρη στοιχεία τους τα 

στιχουργικά δηµιουργήµατα και οι συµµετοχές της σε δίσκους για τα πρώτα εικοσιένα (21) 

χρόνια της δισκογραφικής της πορείας (συµπεριλήφθηκαν, για να µπορούν να αξιοποιηθούν 

συγκριτικά από µελλοντικούς µελετητές του έργου της Νικολακοπούλου, και τα τραγούδια των 

υπόλοιπων δηµιουργών που συµµετείχαν σε κάθε δίσκο - 82 δίσκοι). Στο δηµιουργικό µέρος 

κατατίθεται µία προσωπική στιχουργική συλλογή και επτά ανεξάρτητα στιχουργικά 

δηµιουργήµατα, ενώ, τέλος, τρίτο µέρος της εργασίας αποτελεί το Παράρτηµα που εµπεριέχει 

τους στίχους των διακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων (274) τραγουδιών της Λίνας 

Νικολακοπούλου.      
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Abstract 
 

In the present essay Lina’s Nikolakopoulou total work written in verses, as well as the whole of 

her poetic work, from 1981 to 2002 is collected and quoted. In the theoretical part the 

collaborations and the most important honourable distinctions that she has received so far are 

recorded, while through the co-examination of ergobiographical data of the creator’s childhood, 

adolescence and undergraduate years the course of her poetic maturing is being studied. In the 

next stage, her written in verses creations and her participations in records for the first twenty-

one (21) years of her discographic course are being indexed in chronological order and with their 

complete details (the other creators’ songs, who participated in each record – 82 records, have 

been included as well so that future scholars of Nikolakopoulou’s work will be able to evaluate 

them comparatively). In the creative part a personal collection of written verses and seven 

independent written in verses creations are being presented, while, in the end, the Appendix 

containing the lyrics of two hundred and seventy-four (274) Lina’s Nikolakopoulou songs forms 

the third part of this essay.    
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Αντί Εισαγωγής 

 
Ατοµική µου ενέργεια/κι ανάσα µου στα χείλη/την πρώτη ουσία, την αρχή/σηκώστε µε να δω/όχι 

από περιέργεια/µα δε χωράω στην ύλη/κι ετούτη η ψεύτρα η εποχή/την έχει για θεό. Με στίχους 

σαν και αυτούς η Λίνα Νικολακοπούλου σηµάδεψε την σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία. Ο 

Νίκος Γκάτσος, σε µια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του είχε πει, όταν ρωτήθηκε, τι πίστευε για 

το σήµερα, «Υπάρχει ένα κορίτσι που λέγεται Νικολακοπούλου και πιστεύω αυτή έχει κάτι να 

δώσει». Ο Δήµος Μούτσης είχε επιβεβαιώσει στην Λίνα Νικολακοπούλου πως ο Γκάτσος έλεγε 

γι’ αυτήν «Αυτή η κοπέλα τάζει! Τάζει ότι κάτι θα δώσει» (Αντώνης Μποσκοΐτης, 26.04.2017) . 

Με στίχους για πάνω από τετρακόσα πενήντα (450) τραγούδια και µε συµµετοχές σε 

περισσότερους από εκατό πενήντα δίσκους (150) έχει συγκαταλεχθεί δικαιωµατικά, εδώ και 

δεκαετίες, στην λίστα των κορυφαίων στιχουργών της ελληνικής δισκογραφίας. Συνεργάστηκε 

µε σπουδαίους δηµιουργούς, όπως τους Νίκο Αντύπα, Γιάννη Σπανό, Γιώργο Χατζηνάσιο, 

Κώστα Καλδάρα, Θάνο Μικρούτσικο, Ara Dinkjian, Sting, Νίκο Κηπουργό, Δηµήτρη 

Παπαδηµητρίου, Ευανθία Ρεµπούτσικα, Χρήστο Νικολόπουλο, Γιώργο Ζήκα, Μίκη 

Θεοδωράκη, Αντώνη Μιτζέλο, Σταύρο Ξαρχάκο, Kiki Lesendric, Goran Bregovic και πολλούς 

ακόµα. Το 1998, επίσης, έγραψε στίχους για τρία ανέκδοτα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. 

Στίχους της έχουν ερµηνεύσει οι Βίκυ Μοσχολιού, Χάρις Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, 

Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Δήµητρα Γαλάνη, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Μαρίνος, Ελένη Δήµου, 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Πάριος, Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Μακεδόνας, 

Μανώλης Λιδάκης, Βασίλης Λέκκας, Γιώργος Νταλάρας, Μαρινέλλα, Ελένη Βιτάλη, Αρλέτα, 

Δηµήτρης Μητροπάνος, Λίτσα Διαµάντη, Milva, Μάριος Φραγκούλης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, 

Μαριάννα Πολυχρονίδη, Θοδωρής Βουτσικάκης, Γιώργος Περρής και πολλοί άλλοι. Η Λίνα 

Νικολακοπούλου ανήκε στην οµάδα των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυµπιακών Αγώνων 

ΑΘΗΝΑ 2004 ως σύµβουλος λογοτεχνίας και γραπτού λόγου. ΄Έγραψε τους στίχους για το 

τραγούδι της Ολυµπιακής Λαµπαδηδροµίας, «Να το φως», σε µουσική του Trevor Horn, το 

οποίο ερµήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας. Τον Σεπτέµβριο του 2004 τιµήθηκε µε το παράσηµο του 
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Αργυρού Σταυρού του Τάγµατος του Φοίνικος, από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, Κωστή 

Στεφανόπουλο (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ, 05.10.2009).  
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2. Η πορεία προς την ποιητική ωρίµανση 

 

2.1. Παιδικά χρόνια 
 

Η Λίνα Νικολακοπούλου γεννήθηκε το 1958 στα Μέθανα. Εκεί έζησε σχεδόν τα πρώτα δέκα 

χρόνια της ζωής της. Από πολύ µικρή ηλικία µάθαινε τους στίχους των τραγουδιών απ’ έξω. Στο 

τιµόνι του ποδηλάτου της είχε κρεµάσει ένα ραδιόφωνο και έτσι δεν το αποχωριζότανε σχεδόν 

ποτέ (Συνέντευξη στους Πατούλη Κρυσταλία, Κάρνης Λουκάς, Δεκέµβριος 1997). Η µητέρα 

της ήταν δασκάλα και ο πατέρας της στρατιωτικός. Για τα παιδικά της χρόνια στα Μέθανα η ίδια 

είχε δηλώσει «Οι εικόνες που αναπολώ από εκείνη την εποχή σχετίζονται µε την θέα στην 

θάλασσα. Βάρκες, ψαράδες, πυροφάνια, βότσαλα, ο παφλασµός των κυµάτων, ο χαρακτηριστικός 

ήχος των καραβιών αλλά και το άγνωστο της νύχτας. Η θάλασσα ήταν πάντα για εµένα µια 

διέξοδος, µια διαρκής εναλλαγή χωρίς καµία στατικότητα. Ένας ατελείωτος, ανοιχτός ορίζοντας. 

Έτσι γνώρισα από νωρίς την χαρά του µελλοντικού σχεδιασµού» (Συνέντευξη στον Γιάννη 

Πανταζόπουλο, 11.12.2019). Επίσης, όπως η ίδια έχει διηγηθεί, δύο εικόνες έµειναν ανεξίτηλες 

στην µνήµη της από εκείνα τα χρόνια, «Θα ήµουν στην Τρίτη Δηµοτικού όταν δίπλα στο πατρικό 

µου γκρέµιζαν οι εργάτες ένα σπίτι. Και ξαφνικά βρήκαν – όπως µάθαµε στην συνέχεια – 

προπολεµικά χρήµατα, τα οποία τα πετούσαν στον αέρα µε µια απίστευτη χαρά και ηδονή. 

Γελούσαν και ούρλιαζαν. Και η δεύτερη εικόνα είναι το άκρως αντίθετο. Περνούσε κάτω από το 

σπίτι µας η σορός ενός ανθρώπου που τον ήξερα. Και αµέσως, όπως ήταν το έθιµο τότε, έκλεισαν 

τα παραθυρόφυλλα και τράβηξαν τις κουρτίνες για να µην µπει ο θάνατος στο σπίτι µας. Πήγα 

όµως αµέσως στο παράθυρο και µέσα από τις γρίλιες είδα το φέρετρο. Στην πρώτη εικόνα είδα το 

µάταιο. Τα λεφτά δεν είναι το παν. Στην δεύτερη, µέσα από τα µισόκλειστα παντζούρια, το τέλος 

µιας ανθρώπινης πορείας. Το τέλος του παιχνιδιού» (Συνέντευξη στον Σκίντσα Γιώργο, 

13.01.2019). Οικογενειακώς µετακόµισαν στην περιοχή του Νέου Κόσµου όταν η Λίνα πήγαινε 

στην Τετάρτη Δηµοτικού. Η ίδια σε συνέντευξή της είχε πει, πως η µουσική που µάθαινε 

παίζοντας κιθάρα σε ένα ωδείο στην Πλατεία της Νέας Σµύρνης ήταν ο µόνος κοινός τόπος 

συνεννόησης µε τους συµµαθητές της (Αντώνης Μποσκοΐτης, 26.04.2017), ενώ για το τέλος της 

περιόδου των παιδικών της χρόνων είχε αναφέρει «Από εκεί που έπαιζα όλη την µέρα στους 

δρόµους, ξαφνικά κλείστηκα σπίτι. Διάβαζα, έβλεπα πολύ κινηµατογράφο και τα µεσηµέρια 
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έγραφα. Μου άρεσαν οι ώρες που δεν υπήρχε τίποτα ξύπνιο στον χώρο» (Συνέντευξη στο µέλος 

maspa, MusicHeaven 13.12.2006).  

 

 

2.2. Εφηβικά και φοιτητικά χρόνια 
 

Ξεκίνησε να γράφει στην ηλικία των δεκατριών ετών περίπου. Την περίοδο εκείνη 

πραγµατοποίησε την πρώτη της επαφή µε την λογοτεχνία διαβάζοντας αρχικά τα έργα του Νίκου 

Καζαντζάκη. Την ίδια περίοδο άκουγε τραγούδια διαρκώς, ενώ έβλεπε και πολύ κινηµατογράφο. 

Παρακολουθούσε όποια νέα δισκογραφική δουλειά κυκλοφορούσε, και αγόραζε τους 

ελληνικούς και τους ξένους δίσκους που της προκαλούσαν το ενδιαφέρον. Στα εφηβικά της 

χρόνια έµενε στη περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα. Τότε ξεκίνησε να ακούει επισταµένως τους 

δίσκους του Χατζιδάκι, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου και του Σαββόπουλου, µιας και την 

γοήτευαν τόσο οι ιδιαίτερες µελωδίες τους όσο και ο ιδιαίτερος λόγος των τραγουδιών τους. 

Σπούδασε Κοινωνικές και Πολιτικές επιστήµες στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, ενώ παράλληλα 

παρακολουθούσε µαθήµατα κινηµατογραφίας στη σχολή Σταυράκου, σκηνοθεσίας θεάτρου στη 

σχολή του Πέλου Κατσέλη, κλασσικής κιθάρας στο Εθνικό και Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, αλλά 

και µαθήµατα Ιταλικών στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Την περίοδο των σπουδών 

της εργαζόταν ταυτόχρονα στην τηλεοπτική σειρά εκποµπών «Παρασκήνιο» της Cinetic, 

στεγαζόταν στην οδό Ρεθύµνου 10 πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μπαίνοντας στο 

Πανεπιστήµιο είχε ήδη φιλία µε τον σκηνογράφο Μανώλη Παντελιδάκη. Η Λίνα 

Νικολακοπούλου έπαιρνε πολλές φορές τη θέση του, όταν ο ίδιος δεν µπορούσε να παραβρεθεί 

σε κάποια απ’ τις δουλειές του. Σύντοµα, ο Μανώλης Παντελιδάκης την γνώρισε στον Μάνο 

Ευστρατιάδη και από αυτόν βρέθηκε στο «Παρασκήνιο» του Παπαστάθη και του Χατζόπουλου 

(Συνέντευξη στον Γιάννη Πανταζόπουλο, 11.12.2019). Ο Λάκης Παπαστάθης είχε δηλώσει για 

τον πρώτο καιρό που η Λίνα Νικολακοπούλου ξεκίνησε να εργάζεται εκεί «Έγραφε στη 

γραφοµηχανή τη µικρή αλληλογραφία του γραφείου – κυρίως µε τις διαφηµιστικές εταιρίες και την 

ΕΡΤ – και διεκπεραίωνε τις εξωτερικές εργασίες που ήταν συγκεκριµένες. Μετέφερε δηλαδή τα 

φιλµ στα εργαστήρια των αδελφών Ρουσόπουλου στην οδό Φυλής, στη Φίνος Φιλµ της οδού Χίου 

και στο ιστορικό studio ERA της οδού Σταδίου. Ίσως αυτές οι διαδροµές της Λίνας να ήταν και 
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εσωτερικές διαδροµές, καθώς είχε χρόνο να επεξεργαστεί µέσα της τους ήχους και τους ρυθµούς 

της πόλης.» (Λάκης Παπαστάθης, Οκτώβριος – Δεκέµβριος 2017:23). Στην συνέχεια, έµαθε να 

κάνει πολλές τεχνικές δουλειές, όπως την κοπή του νεγκατίφ των ταινιών, το σπικάζ, και πολλά 

άλλα που την βοήθησαν από πολύ νωρίς να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την τεχνική 

πλευρά των γυρισµάτων. Λόγω της υψηλής κατάρτισής της έφτασε στο σηµείο να γίνει βοηθός 

σκηνοθέτη στις ταινίες του Λάκη Παπαστάθη. 

 

Η συνάντησή της µε τον Σταµάτη Κραουνάκη προέκυψε κατά την διάρκεια της φοίτησής της 

στο Πάντειο Πανεπιστήµιο το 1976. Εκεί, την πρώτη µέρα που πήγε στην σχολή, κρυφάκουσε 

τον Σταµάτη Κραουνάκη να παίζει πιάνο σε µία αίθουσα του παλιού κτιρίου. Γνωρίστηκαν κατά 

τη διάρκεια της εγγραφής της στο «Πολιτιστικό», στην πρώτη µεταχουντική πολιτιστική 

πρωτοβουλία των φοιτητών, όπου ο Σταµάτης είχε συγκροτήσει και, κατά κάποιον τρόπο, 

διεύθυνε το µουσικό τµήµα. Από εκεί και πέρα δηµιουργήθηκε µία ισχυρή προσωπική σχέση, 

αλλά και µία καλλιτεχνική συνεργασία που διήρκησε δεκαετίες και που προσέφερε στην 

ελληνική δισκογραφία και στο ελληνικό κοινό τραγούδια που έµειναν ανέγγιχτα απ’ την φθορά 

του χρόνου. Στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου που ακολουθούν επιβεβαιώνεται πως ο 

Σταµάτης Κραουνάκης ήταν ο πρώτος συνθέτης που πήρε στα χέρια του στίχους της µεγάλης 

δηµιουργού «Τα πρώτα µου γραπτά τα ΄δωσα στα χέρια του Σταµάτη, χωρίς να υπάρχει αυτός ο 

περιορισµός του ότι έπρεπε να µοιάζουν µε κάτι. Ήταν η απολύτως προσωπική µου γραφή, 

δίνοντάς την µε θάρρος σε έναν άνθρωπο της ίδιας ηλικίας µε εµένα, µε τον οποίο ανταλλάσσαµε 

τις καλλιτεχνικές µας ανησυχίες» (Συνέντευξη στον Γιάννη Κολλιάκο και τον Κώστα Αγοραστό, 

Οκτώβριος – Δεκέµβριος 2017:7). 
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3. Η πρώτη δεκαετία στην δισκογραφία (1981-1991) 

 

3.1. Οι αρχικές συνεργασίες 
 

Το 1981 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Σκουριασµένα χείλια» σε µουσικές του Σταµάτη Κραουνάκη 

και ερµηνεία της Βίκυς Μοσχολιού. Σ’ αυτόν τον δίσκο η Λίνα Νικολακοπούλου 

πραγµατοποίησε ουσιαστικά την πρώτη της δισκογραφική εµφάνιση µε τους στίχους της για τα 

τραγούδια «Να σου λερώνω το φιλί» και το «Του Αγίου Βαλεντίνου». Τα υπόλοιπα τραγούδια 

του δίσκου στιχουργικά ανήκαν στον Κώστα Τριπολίτη και στον Σταµάτη Κραουνάκη, και ήταν 

τα «Κόκκινο κουµπί», «Ηλεκτρισµένα», «Έτσι κι αλλιώς», «Σε θέλω», «Σε γύρεψα», 

«Επεµβαίνεις» (Featuring – Γιώργος Ζαµπέτας), «Συχνότητα», «Έξω οι φωνές», «Τζετ», 

«Όργανο εκτελεστικό», και «Πώς έφυγες». Την ίδια χρονιά, η Δήµητρα Γαλάνη παρουσίασε τον 

δίσκο «Καλά είναι κι έτσι». Ο δίσκος περιελάµβανε έντεκα µπαλάντες και σε αυτόν η στιχουργός 

συµµετείχε µε τέσσερα τραγούδια, τρία από τα οποία ήταν σε µουσικές του Γιάννη Σπανού, «Τι 

µπορούσα να σου πω», «Δύσκολοι καιροί» και «Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά». Το τέταρτο 

τραγούδι µε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου ήταν η διασκευή στο «Famous blue raincoat» 

του Leonard Cohen από τον δίσκο του «Songs of love and hate». Ο τίτλος του τραγουδιού στα 

ελληνικά ήταν «Στα κίτρινα φώτα». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Καλά είναι κι 

έτσι» και «Εφιάλτης» του Γιώργου Σκούρτη και Χρήστο Γκάρτζο, «Τα νησιά» της Σοφίας 

Κατζούρη και του Χρήστου Γκάρτζου, «18 χρονών» και «Οδός Πειραιώς» του Γιώργου Χρονά 

και Δηµήτρη Λέκκα, «Σαν µε κοιτάς» του Αλέξη Αλεξόπουλου και του Γιάννη Σπανού, και «Να 

θυµάσαι την αγάπη µας» του Πάνου Φαλάρα και του Νίκου Λαβράνου. 

 

Το 1982, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ηλεκτρικός Άγγελος» των δύο τότε νέων συνθετών, Δηµήτρη 

Παπαδηµητρίου και Δηµήτρη Λέκκα, που είχαν γράψει τις µουσικές για την οµότιτλη ταινία του 

Θανάση Ρέντζη (παραγωγή 1981). Στο soundtrack περιλαµβάνονταν και δύο τραγούδια εκ των 

οποίων το ένα, «Due T Dentro Un Cuore», ήταν σε στίχους του σκηνοθέτη Δηµήτρη Μαυρίκιου 

όπου και ερµήνευσε ο ίδιος µαζί µε την Λίνα Νικολακοπούλου στα ιταλικά. Τα υπόλοιπα 

κοµµάτια ήταν τα «Ηλεκτρικός Άγγελος», «Χορός των χεριών – έρωτας στην θάλασσα», 

«Στέφος Πλέκων» (σε στίχους Ανακρέων), «Ταξίµι», «Χορός της κοιλιάς», «Χορός της 
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πανοπλίας», «Η ωραία Ισραηλίτις (Η οπτασία του συλλέκτη)», «Το στεφάνωµα του αιοδίου Ι 

(Πρελούδιο)», «Το στεφάνωµα του αιοδίου ΙΙ (Ινβεντσιον)», «Rock star fantasy I», «Rock star 

fantasy II», «Κυρία ονειρεύεσαι σε καναπέ», «Στοµατική Λαγνεία», «Νυχτερινό πόλης», 

«Ερωτική σκηνή / video», «Χρώµατα / video», «Ο φωτογράφος και το µοντέλο του», «Η 

συναυλία των αγγέλων» και «Επίλογος». Το ίδιο έτος, ο Κραουνάκης και η Νικολακοπούλου 

παρουσίασαν τηv πρώτη oλoκληρωµέvη τους δoυλειά στον δίσκο «Σαριµπιντάµ... θα πει 

τρελλαίνοµαι» µε ερµηνεύτρια τη Χριστιάνα. Η Χριστιάνα παρουσίασε εκεί ένα διαφορετικό 

ύφος σε σχέση µε τα όσα είχε κάνει έως τότε στην καριέρα της. Ο δίσκος αποτελούνταν από 

έναν κύκλο δώδεκα τραγούδια όπου τους στίχους των τραγουδιών αυτών µοιράστηκαν και οι 

δύο καλλιτέχνες.  Τα τραγούδια σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου ήταν τα «Το καλοκαίρι 

θα ‘ρθει», «Ό, τι βάλω στο νου µου», «Πόσα χρόνια ακόµα», «Η νύχτα θέλει», «Κάθε βράδυ 

που θα φεύγεις», και «Το αίνιγµα». Τα υπόλοιπα τραγούδια σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη 

ήταν τα «Σαριµπιντάµ», «Να µην µπορώ να σ’ αγαπήσω», «Το κορµί σου παραδόθηκε», «Δέκα 

και», «Μες στη ζωή σου θα µπω», και «Περασµένη ώρα». 

 

Την επόµενη χρονιά, το έτος 1983, η στιχουργός ξανά συνεργάστηκε µε τη Δήµητρα Γαλάνη 

στον διπλό δίσκο «Ατέλειωτος δρόµος». Ένας δίσκος που περιελάµβανε από ρεµπέτικα έως 

λατινοαµερικάνικα τραγούδια. Εκεί, η Νικολακοπούλου έγραψε στίχους για το «Εγώ που σ’ 

αγαπούσα µια ζωή» που ήταν σε µουσική του J. Ghesnut,  και στίχους για το «Κι είχες χαθεί» 

που ήταν σε µουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα 

«Κάποιο τραίνο» του Νίκου Γκάτσου και του Δήµου Μούτση, «Περιµπανού» του Νίκου 

Γκάτσου και του Μάνου Χατζιδάκι, «Μαρίνα» σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και µουσική του 

Μίκη Θεοδωράκη, «Χόρεψαν τ’ άσπρα πουλιά», του Ίωνος Νταϊφά και του Σταύρου Ξαρχάκου, 

«Ήταν µια φορά κι έναν καιρό» του Χρήστου Στύππα και του Γιώργου Χατζηνάσιου «Te Ador» 

παραδοσιακό, «Yo tengo tantos hermanos» του A. Yapanqui, «La chanson des vieux amants» 

του J. Brel, «Σε ψάχνω» της Δώρας Σιτζάνη και του Μάνου Λοϊζου, «Decadenza» του 

Λουκιανού Κηλαηδόνη, «Ξύπνα αγάπη µου» του Κώστα Γιαννίδη, «The man I love» του Ira 

Gershwin και του G. Gershwin, «Θα ‘θελα να ‘µουνα εκείνη π’ αγαπάς» του Ηρακλή 

Θεοφανίδη, «Πλάκα πλάκα» του Διονύση Σαββόπουλου, «Αχ ουρανέ» του Νίκου Γκάτσου και 

του Μάνου Χατζιδάκι, «Καρδιά απ’ αγάπη ορφανή» του Νίκου Χατζηαποστόλου, «Ακρογιαλιές 

δειλινά» και «Λιµάνια» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Τρεχαντήρι» του Αττίκ, και «Το βράδυ» σε 
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ποίηση του Κώστα Καρυωτάκη και µουσική της Λένας Πλάτωνος. Την ίδια χρονιά, 

συνεργάστηκε µε τον Χρήστο Γκάρτζο στον δίσκο «Περιπολίες» όπου την µουσική όλων των 

τραγουδιών έγραψε ο ίδιος, ενώ ο ίδιος επίσης ήταν και ο ερµηνευτής. Τα τραγούδια του δίσκου 

που ήταν σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου ήταν τα «Τις Κυριακές θα σε γυρεύω», «Για 

σένα και για µένα», «Σε βρήκα» και το «Θα γυρνάς στη βροχή». Τα υπόλοιπα τραγούδια του 

δίσκου ήταν τα «Αυτοκίνητα περνάνε», «Κι εσύ δεν άκουγες», «Αθήνα – Λάρισα», «Τ’ αφίλητό 

σου στόµα», και «Πάλι σε θυµηθήκαµε» σε στίχους του Μιχάλη Μπουρµπούλη, «Έλα να σου 

πω», «Περνούσες µες στ’ απόβραδο», και «Φολκσβάγκεν» σε στίχους της Στέλλας Καλαβίτη, 

Τέλος, το ίδιο έτος συνεργάστηκε και µε τον Γιώργο Μαρίνο στο δίσκο «Μόνο άντρες», όπου ο 

µουσικοσυνθέτης όλων των τραγουδιών ήταν ο Σταµάτης Κραουνάκης. Σ’ αυτόν τον δίσκο 

συµµετείχε µε τους στίχους της στο τραγούδι «Τζάµπα κόπος», ενώ τα υπόλοιπα τραγούδια του 

δίσκου ήταν τα «Μόνο άντρες», «Στο σινεµά», «Τσικίτα Τιµπώ», και «Ο βίος της οσίας 

Τζέζαµπελ» σε στίχους του Γιώργου Παυριανού, «Ξενοδοχείον ¨ Κέκρωψ ¨», «Νυχτερινά 

τηλεφωνήµατα», «Δακτυλικά αποτυπώµατα», και «Έλα» σε στίχους του Γιώργου Ευσταθίου, 

«Η οπλαρχηγός Ελένη», «Αθήνα – Θεσσαλονίκη», και «Τζεζαµπελίτο Κουτουπέ» σε στίχους 

του Σταµάτη Κραουνάκη. 

 

 

3.2. Οι πρώτες µεγάλες επιτυχίες 
 

Το 1984 ήταν µια πολύ σηµαντική χρονιά για τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ως στιχουργός 

συµµετείχε σε πέντε δίσκους, ενώ για πρώτη φορά τότε συνεργάστηκε µε την Άλκηστη 

Πρωτοψάλτη, τον Μανώλη Μητσιά και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Στον δίσκο «Έξοδος 

κινδύνου» µε µουσικοσυνθέτη τον Γιάννη Σπανό και ερµηνευτές την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και 

τον Διονύση Θεοδόση, έγραψε τους στίχους για τα τραγούδια «Έξοδος κινδύνου», 

«Καληνύχτα», «Αν ήξερες τις νύχτες µου», «Κι ήταν πάντα η νύχτα», «Πως γίνανε τα λόγια 

µας» και «Τι να πεις, τι να πω». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Τα χρώµατα» σε 

στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου, «Ίσως µοιάζω πληγή» σε στίχους της Σοφίας Κατζούρη, 

«Ο έρωτας της Κυριακής» σε στίχους του Μιχάλη Φακίνου, «Αγάπη δίκοπη» σε στίχους του 

Αντώνη Παπαϊωάννου και το «Τα χέρια» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στον δίσκο 
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«Εξ αδιαιρέτου» µε ερµηνευτή τον Μανώλη Μητσιά και µουσικοσυνθέτες τον Σταµάτη 

Κραουνάκη και τον Θεόδωρο Δερβενιώτη µοιράστηκε τους στίχους µε τον Κώστα Βίρβο. Τα 

τραγούδια που ήταν σε στίχους της Νικολακοπούλου και σε µουσικές του Σταµάτη Κραουνάκη 

ήταν τα «Απόψε θέλω κάτι να συµβεί», «Επέτειος», «Καληνύχτα κοιµήσου», «Ποτέ», 

«Προσεχώς», «Τα ψέµατα τελειώσανε» και «Το θρίλερ». Ο Μισέλ Φάις είχε γράψει για τα εφτά 

αυτά τραγούδια της στιχουργού «Αδιέξοδοι έρωτες, βουρκωµένες γυναίκες ή αδιάφορες, έκπτωτοι 

άνδρες, το αµετάκλητο πεπρωµένο και φυσικά όλα να ζουν και να πεθαίνουν φανερά υπέρ του 

µύθου. Στίχοι συγκινηµένοι και συγκινητικοί, λόγος φυσικά οριακός χωρίς αποχρώσεις. Εκείνο 

που θα υπογράµµιζα µε εξαιρετική ανακούφιση, είναι σίγουρα η οικονοµία ή η περίσκεψη στη 

χρήση λέξεων του σύγχρονου βίου» (Μισέλ Φάις, Οκτώβριος – Δεκέµβριος 2017:55). Τα 

υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου σε στίχους του Κώστα Βίρβου και µουσικές του Θεόδωρου 

Δερβενιώτη ήταν τα «Σου ‘χω έτοιµη συγγνώµη», «Το φαρµάκι όλου του κόσµου», «Το 

τελευταίο γράµµα», «Θα φύγω πρώτος», «Από νύχτα σε νύχτα» και «Ξαφνικά». Στο δίσκο 

«Κανονικά» µε ερµηνεύτρια την Δήµητρα Γαλάνη και µουσικοσυνθέτη τον Σταµάτη 

Κραουνάκη, η Λίνα Νικολακοπούλου υπέγραψε τους στίχους όλων των τραγουδιών. Τα δέκα 

τραγούδια του δίσκου που ήταν τα «Παραδώσου», «Βίντεο»,  «Δεν είσαι εσύ», «Μεγάλη 

αγάπη», «Κανονικά», «Κλείσε το φως», «Άκουσέ µε», «Ακατάλληλο», «Χωρίς εσένα» και 

«Απόψε πουθενά». Η Δήµητρα Γαλάνη είχε δηλώσει «Τα κανονικά είναι µία πρόταση 

καινούργια. Είναι ένας δίσκος προχωρηµένος από άποψη ήχου, αλλά κυρίως από άποψη λόγου. 

Έχουν έναν στίχο αφαιρετικό, που ίσως δεν είναι εύληπτος, αλλά είναι η αφαίρεση που χρειάζεται 

η εποχή µας» (Λ, Αλέξης Blogger, 22/01/2009). Με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου 

συνεργάστηκε στον δίσκο «Διαίρεση» όπου έγραψε τους στίχους για τρία τραγούδια, το «Δεν 

υπάρχω» που είναι σε µουσική του Chris De Burgh, το «Για σένα» που είναι σε µουσική του 

Βασίλη Παπακωνσταντίνου και το «Πριν το τέλος» που είναι σε µουσική του Lucio Battisti. Τα 

υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Μπαλάντα για τον Γιάννη Κ.» και  «Άσε µε να κάνω 

λάθος» του Ανδρέα Τσιλιφώνη, «Ο µαύρος γάτος» και «Λεγεωνάριος» του Θανάση 

Παπακωνσταντίνου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, «Έλα να µε βρεις» της Δώρας Σιτζάνη 

και του Γιάννη Ζουγανέλη και το «Μπρος γκρεµός και πίσω γκόµενες» του Βασίλη 

Παπακωνσταντίνου και του Αλέξη Παπαδηµητρίου. Τέλος, την ίδια χρονιά η Λίνα 

Νικολακοπούλου µαζί µε τον Σταµάτη Κραουνάκη έφτιαξαν το πρόγραµµα της «Μέδουσας» για 

τον Γιώργο Μαρίνο, ενώ στην συνέχεια κυκλοφόρησε και ο δίσκος «Στον αστερισµό της 
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µέδουσας» όπου ερµήνευσε ο ίδιος. Τις µουσικές των τραγουδιών έγραψε ο Σταµάτης 

Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου τους στίχους για τα τραγούδια «Ο έρωτας», «Παιδικά 

παιχνίδια», «Σκάρλετ», «Το µάθηµα (Μάθηµα Ελληνικής ιστορίας)», «Το πάρτι», «Δικός µου ο 

κόσµος», και το «Φινάλε (Το τραίνο)». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου σε στίχους του 

Σταµάτη Κραουνάκη ήταν τα «Ωροσκόπιο», «Βγήκα στο φως», «Το σεξ», «Κατάταξη», και 

«Tango», ενώ σε στίχους του Γιάννη Ξανθούλη ήταν τα «3 Χάριτες», «Επαγγέλµατα», και 

«Τραίνο», Τέλος, το τραγούδι «Ιούδας» ήταν σε στίχους και των δύο.  

 

Το 1985, µετά από παραγγελία της τότε διευθύντριας του Δεύτερου Προγράµµατος της 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας Σοφίας Μιχαλίτση η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Σταµάτης 

Κραουνάκης έδωσαν το τραγούδι «Του Αγίου Βαλεντίνου» που ερµήνευσε η Βίκυ Μοσχολιού 

για να ακουστεί από το ραδιόφωνο την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 του Φλεβάρη 

εκείνης της χρονιάς. Το τραγούδι έπειτα κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών, ενώ από την άλλη 

πλευρά ακουγόταν η ορχηστρική εκδοχή του. Την ίδια χρονιά, συνεργάστηκε ξανά µε την 

Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Σταµάτη Κραουνάκη σε έναν δίσκο που έµελλε να µείνει στην 

ιστορία του Ελληνικού τραγουδιού. Ο δίσκος «Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ» κυκλοφόρησε τον 

Σεπτέµβρη και µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 1986, µέσα σε έξι σχεδόν µήνες δηλαδή, είχε ήδη 

πωλήσεις άνω των 100 χιλιάδων. Ο Σταµάτης Κραουνάκης είχε δηλώσει «Ο δίσκος είχε χρόνους 

φυσικής γέννας. Διήρκησε ακριβώς εννέα µήνες.  Οφείλω να πω πως η Λίνα επέµενε να πει η 

Άλκηστη  λαϊκά όπως το ΄΄Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ΄΄, εγώ είχα την τάση να γράψω τότε 

τραγούδια πιο τεατράλε.» (Συνέντευξη στον Σφέτσα Μ, 12.08.2013). Εκτός από τα τραγούδια, 

«Μαλάµω» που ήταν από αδηµοσίευτους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, 

«Μπουλούκια», «Ο Άδωνις», «Επιλύχνιος ευχαριστία» και «Ο Γιώργος» που ήταν σε στίχους 

του Σταµάτη Κραουνάκη, τα υπόλοιπα στιχουργικά ανήκαν στην Λίνα Νικολακοπούλου και 

ήταν τα «Τρεις Άγγελοι», «Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ», «Μαρόκο», «Περιπολία», «Η σωτηρία 

της ψυχής», «Κιβωτός», και  «Η άνοιξη». Τέλος, το 1985, συµµετείχε µε δύο τραγούδια στον 

δίσκο «Χάνοµαι γιατί ρεµβάζω» που ερµήνευσε η Δήµητρα Γαλάνη. Το ένα τραγούδι ήταν το 

«Καληµέρα παιδία» σε µουσική του Γιώργου Φιλιππάκη, και το άλλο το «Καληνύχτα» σε 

µουσική του Σταµάτη Κραουνάκη που είχε κυκλοφορήσει ήδη ένα χρόνο πριν στον δίσκο 

«Έξοδος Κινδύνου». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Όταν τραγουδάω» του Κώστα 

Κινδύνη και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Μου ‘ταξες ταξίδι να µε πας» της Σώτιας Τσώτου 
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και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Κι αν τα µάτια σου» και «Κάρτ ποστάλ» του Άκου 

Δασκαλόπουλου και του Μάνου Λοϊζου, «Ο καθρέφτης» του Δηµήτρη Γκόγκου, «Για την Σοφία 

Βέµπο» του Βασίλη Τσιτσάνη και του Σταµάτη Κραουνάκη, «Τίποτ’ άλλο» του Βασίλη 

Καπερνάρου και του Σταµάτη Κραουνάκη, «Της Ελενίτσας της κολυµβήτριας», «Τόνια» και 

«Για σένα µε µεράκι» του Γιώργου Φιλιππάκη. 

 

Την επόµενη χρονιά, το 1986, συµµετείχε στον δίσκο «Ξαρχάκος / Πάριος» µε στίχους για το 

τραγούδι «Χωρίς αναφορές». Ερµηνευτής ήταν ο Γιάννης Πάριος και µουσικοσυνθέτης ο 

Σταύρος Ξαρχάκος. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Μάτια µπλε», «Κουρδισµένα 

ανθρωπάκια», «Έλα να κάνουµε έρωτα» και «Αδιέξοδο» του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ιωάννα 

µου», «Γαρύφαλλα Γκρενά» και «Χαµένος ήχος» του Κώστα Κινδύνη, «Της Πανδώρας» του 

Ματθαίου Μουντέ, και «Είν’ αρρώστια τα τραγούδια» του Μάνου Ελευθερίου. Το ίδιο έτος, 

κυκλοφόρησε το τραγούδι «Βάλε το δεύτερο» σε µουσική του Σταµάτη Κραουνάκη και 

ερµηνεύτρια την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το τραγούδι γράφτηκε µετά από παραγγελία της τότε 

διευθύντριας του Δεύτερου Προγράµµατος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Σοφίας Μιχαλίτση και 

συµπεριλήφθηκε στο cd που κυκλοφόρησε το 2008 µε αφορµή τα 70 χρόνια της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας σε επιµέλεια του Σιδέρη Πρίντεζη. Συµµετείχε, επίσης, µε ένα τραγούδι ξανά στον 

δίσκο «Οι φόβοι του µεσηµεριού». Ο Γιώργος Σταυριανός ήταν ο µουσικοσυνθέτης του δίσκου 

και ο στιχουργός των περισσοτέρων τραγουδιών, εκτός από το «Απόψε» που στιχουργός ήταν ο 

Γ. Μητρόπουλος (ερµηνεία Μαρία Αριστοπούλου και Μαρία Κανελλοπούλου) και το «Τι να το 

κάνω το φιλί» που ήταν σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου (ερµηνεία Μαρία 

Κανελλοπούλου). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Δεν ήταν όνειρο», «Πες µου που 

πας» και «Μέρες που φύγαν» (ερµηνεία Μαρία Δηµητριάδη), «Ο ερχοµός σου», «Κλείσε τις 

πόρτες», «Θα σ’ αναζητώ», και «Στης πολιτείας τη σιωπή» (ερµηνεία Μαρία Κανελλοπούλου), 

«Ώρες µακρινές» (ερµηνεία Μαρία Δηµητριάδη και Φίλλιπο Σοφιανό), «Μνήµη» (ερµηνεία 

Φίλλιπο Σοφιανό), και «Οι φόβοι του µεσηµεριού» (ερµηνεία Κάτια Δανδουλάκη). Το 1986, 

επίσης, έπειτα από την παρότρυνση της Δήµητρας Γαλάνη η Λίνα Νικολακοπούλου έδωσε τους 

στίχους της στον Γιώργο Χατζηνάσιο και έτσι προέκυψε ο δίσκος «Παιχνίδι για δύο» όπου 

ερµήνευσε η Δήµητρα Γαλάνη. Από τον συγκεκριµένο δίσκο όλοι γνώρισαν το «Σ’ όποιον 

αρέσουµε» που ο τίτλος του έγινε σλόγκαν. Τα υπόλοιπα εννέα τραγούδια της Λίνας 

Νικολακοπούλου ήταν τα «Μ’ αυτόν τον έρωτα», «Με γυναικεία κι αντρικά», «Μια 
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φωτογραφία», «Έτσι όπως τα λες», «Εδώ Αθήναι», «Παιχνίδι για δύο», «Ταµπού», «Κάθε 

φορά» και «Για σένα, εγώ». Δισκογραφικά η χρονιά για την Λίνα Νικολακοπούλου 

ολοκληρώθηκε µε την συµµετοχή της στον δίσκο «Αριστοφάνη - Λυσιστράτη». Ο δίσκος 

ηχογραφήθηκε λόγω τις οµότιτλης παράστασης που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 13 Αυγούστου 

στο Αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Την σκηνοθεσία επιµελήθηκε ο Ανδρέας Βουτσινάς και τις 

µουσικές της παράστασης ο Σταµάτης Κραουνάκης. Τον ρόλο της Λυσιστράτης υποδύθηκε ο 

Λάκης Λαζόπουλος. Στον δίσκο συµµετείχε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μανώλης Μητσιάς. 

Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους για τα «Έναρξη», «Πάρωδος αντρικού χορού», 

«Είσοδος γυναικείου χορού», «Αχ! Δια», «Πάµε κοπέλες», «Το νήµα», «Χορικό της γυναικείας 

τυραννίας», «Χρησµός», «Χορικό του µύθου», «Κινησίας Τσα τσα τσα», «Χορικό της 

συµφιλίωσης», «Στολίδια», «Μονόλογος Λυσιστράτης», «Ξεχνώ», και «Φινάλε – Έξοδος». 

 

Το 1987, ηχογραφήθηκε ο δίσκος «Λεωφόρος Α΄» µε ερµηνεύτρια την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Ο 

τίτλος του δίσκου προέκυψε από την οµότιτλη παράσταση που παιζόταν από τον χειµώνα του 

1986-87. Η «Λεωφόρος Α΄» ήταν η πρώτη µουσική παράσταση στην Ελλάδα όπου το Ελληνικό 

τραγούδι παρουσιαζόταν µε έναν νέο τρόπο. Τα τραγούδια αναµειγνύονταν µεταξύ τους και 

γίνονταν ένα. Η παράσταση ήταν σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά και σε σκηνικά - 

κουστούµια του Μανώλη Παντελιδάκη. Η Λίνα Νικολακοπούλου συµµετείχε µε τα τραγούδια      

«Πυρ, γυνή και θάλασσα», «Πάµε κοπέλες» και «Ποτέ». Ως ερµηνευτές συµµετείχαν και οι 

Ελευθερία Αρβανιτάκη, Κώστας Γανώτης και το Καταραµένο Τριο (Ευριπίδης Αποστολίδης, 

Γιώργος Ψυχογιός, Μάνος Σταλάκης). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου και του 

προγράµµατος των παραστάσεων ήταν τα «Μπουλούκια», «Μες στη ζωή σου θα µπω», «Η 

οπλαρχηγός Ελένη», «Σαριµπιντάµ» και «Ο Άδωνις» του Σταµάτη Κραουνάκη, «Συχνότητα» 

του Κώστα Τριπολίτη και του Σταµάτη Κραουνάκη, «Αν σ’ αρνηθώ αγάπη µου» της Δανάης 

Στρατηγοπούλου και του Μίµη Πλέσσα, «Η Μαριάνθη των ανέµων» και «Μες σ’ αυτή τη 

βάρκα» του Μάνου Χατζιδάκι, «Αγάπη που ‘γινες δίκοπο µαχαίρι» και «Εφτά τραγούδια θα σου 

πω» του Μιχάλη Κακογιάννη και του Μάνου Χαζτιδάκι, «Σ’ αγαπώ», «Πες µου µια λέξη», «Ο 

γλάρος», «Έχω ένα µυστικό» και «Γαρύφαλλο στ’ αυτί» του Αλέκου Σακελλάριου και του 

Μάνου Χατζιδάκι, «Οι θαλασσιές οι χάντρες» του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίµη Πλέσσα, 

«Ιλισσός» του Γιώργου Εµιρζά και του Μάνου Χατζιδάκι, «Σαν µε κοιτάς» του Αλέξη 

Αλεξόπουλου και του Γιάννη Σπανού, «Ένα πρωινό» του Γιώργου Παπαστεφάνου και του 
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Σταύρου Ξαρχάκου, «Τα δάκρυα µου είναι καυτά» του Βαγγέλη Γκούφα και του Σταύρου 

Ξαρχάκου, «Στολίδια» από τη Λυσιστράτη της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταµάτη 

Κραουνάκη, «Η Μαλάµω» της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και του Σταµάτη Κραουνάκη, 

«Είµαι ερωτευµένος µε τα µάτια σου» του Κώστα Κοφινιώτη και του Γιάννη Βέλλα, «Το 

µονοπάτι» σε στίχους των Αλέκου Σακελλάριου, Γιώργου Γιαννακόπουλου, Χρήστου 

Γιαννακόπουλου και µουσική του Γιώργου Μουζάκη και «Το τραµ το τελευταίο» σε στίχους 

των Κώστα Γιαννίδη, Αλέκου Σακελλάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου και µουσική του Μιχάλη 

Σουγιούλ. Το ίδιο έτος, για την παράσταση «Τρωάδες» του Ευριπίδη που έγινε σε διασκευή του 

Γιάννη Τσαρούχη, ο Ανδρέας Βουτσινάς απευθύνθηκε στην Λίνα Νικολακοπούλου για την 

διασκευή των χορικών σε στίχους που να έχουν ροή και να µπορούν να τραγουδηθούν. Οι 

διασκευές αυτές κυκλοφόρησαν στον διπλό δίσκο «Μουσική για το θέατρο» του µουσικοσυνθέτη 

Γιώργου Κουρουπού και ερµηνεύτηκαν από τους Σπύρο Σακκά, Σοφία Σπυράτου, Λυδία 

Φωτοπούλου και Αλέκα Παϊζη. Επίσης, το 1987, συνεργάστηκε για πρώτη φορά µε την Αλίκη 

Βουγιουκλάκη στο θεατρικό έργο «Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά» όπου έγραψε στίχους για τον 

Αλέξη Παπαδηµητρίου. Το τραγούδι που προέκυψε από την συνεργασία τους αλλά τελικά δεν 

ηχογραφήθηκε ήταν το «Πάρε µε» όπου ερµήνευσε ο Γιάννης Πάριος. 

 

Την επόµενη χρονιά, το 1988, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Δικαίωµα» µε ερµηνεύτρια την Άλκηστη 

Πρωτοψάλτη. Σ’ αυτόν τον δίσκο η στιχουργός συµµετείχε µε τρία τραγούδια. Τα πρώτα δύο 

ήταν το «Δικαίωµα» και το «Το χειροκρότηµα» που ήταν σε µουσικές της Δήµητρας Γαλάνη και 

το τρίτο ήταν το «Παιδικά παιχνίδια» που είχε κυκλοφορήσει ήδη στον δίσκο «Στον Αστερισµό 

της Μέδουσας» σε µουσική του Σταµάτη Κραουνάκη. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν 

τα «Ώπα, είπα, λέω» του Γιώργου Μανιώτη και του Σταµάτη Κραουνάκη, «Άγγελος ο έρωτας», 

«Με το σώµα» και «Στη Ραφήνα» της Μπέττυς Κοµνηνού και της Νένας Βενετσάνου, «Στις 

δώδεκα ακριβώς» και «Ζήτα µου ό, τι θες» της Χάρις Αλεξίου, «Εφήµερες αγάπες» και «Μια 

ζωή» του Γιάννη Πάριου. Τον Μάιο του ίδιου έτους, κυκλοφόρησε ένας από τους 

σπουδαιότερους δίσκους εκείνης της δεκαετίας. Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Σταµάτης 

Κραουνάκης συνεργάστηκαν µε την Τάνια Τσανακλίδου στο «Μαµά γερνάω». Ενάµιση χρόνο 

πριν η ερµηνεύτρια είχε χάσει την µητέρα της και η ψυχολογική της κατάσταση ήτανε κακή. Δεν 

ήθελε να συνεργαστεί µε κανέναν και για τίποτα όπως η ίδια παλιότερα είχε δηλώσει (Ιωάννης 

Παπαδόπουλος, 20.10.2020) «Είχαµε γνωριστεί µε τα παιδιά και όλο λέγαµε να κάνουµε κάτι µαζί 
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αλλά δεν καθόταν. Εν τω µεταξύ η µητέρα µου πεθαίνει τον Νοέµβρη του 1986. Είµαι στα χάλια 

µου, δεν θέλω να βγαίνω, δεν θέλω να τρώω περνάω δύσκολα… ένα βράδυ, αρχές του άλλου 

χρόνου, µε τραβάνε τα παιδιά (Κραουνάκης, Νικολακοπούλου) να πάω στην παράστασή τους, και 

όντως πάω στη Λεωφόρο Α΄. Είµαι απαρηγόρητη. Μου λένε να κάνουµε κάτι µαζί και τους 

απαντώ πως το µόνο τραγούδι που θα είχε νόηµα θα ήταν ένα τραγούδι που θα έλεγα στην µητέρα 

µου ό, τι δεν πρόλαβα να της πω. Λίγες µέρες µετά και ενώ παίζουµε χαρτιά µε τον Σταµάτη µου 

ξεφουρνίζει πως η Λίνα µου έγραψε ένα τραγούδι. Τα παρατάµε όλα και δίνουµε ραντεβού µαζί 

της…». Ο Σταύρος Γ. Καρτσωνάκης είχε γράψει για τον δίσκο (Οκτώβρης – Δεκέµβρης 

2017:28) «Οι µουσικοί κεντούν. Κάθε τραγούδι είναι και ένα ηχητικό τοπίο. Οι στίχοι της 

Νικολακοπούλου είναι από τους καλύτερους που έγραψε ποτέ. Άλλοτε σκόπιµα πεζοί, άλλοτε 

ποιητικοί, εικόνες που σου αποτυπώνονται στο µυαλό σαν καρέ φωτογραφικής µηχανής… Ένας 

δίσκος πολυπρισµατικός και πολύχρωµος. Και ίσως η πιο ολοκληρωµένη ως σύνολο (συν)εργασία  

µέχρι τότε Κραουνάκη – Νικολακοπούλου». Ο δίσκος αποτελούταν από δέκα τραγούδια και ήταν 

τα «Μοίρες», «Πάµε κάπου», «Μαµά γερνάω», «Γυφτάκι», «Οι φίλοι µου», «Στρηπ – τηζ», «Η 

Σουλτάνα η Φωφώ», «Τσιφτετέλι», «Πάτωµα», και «Ζελατίνα». Το 1988, επίσης, η στιχουργός 

συνεργάστηκε για ακόµα µία φορά µε τον Γιάννη Σπανό στον δίσκο «Προσωπικά» που 

ερµήνευσε η Ελένη Δήµου. Η Λίνα Νικολακοπούλου στιχουργικά υπέγραψε τα τραγούδια 

«Προσωπικά», «Σκούρα τα πράγµατα», «Τέτοιες νύχτες», «Κοίτα εγώ», «Απ’ την αρχή». Τα 

υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου, «Τραγούδι γενεθλίων», «Ο καλύτερος µου φίλος», «Το 

καναρίνι», «Στο ‘χει πει ποτέ κανείς», και «Ο Μπλακ», είναι σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. 

Τέλος, το ίδιο έτος, στον δίσκο «Νυχτερινή κυβέρνηση» µε βασικό ερµηνευτή τον Γιώργο 

Νταλάρα η στιχουργός συνεργάστηκε µε τον Κώστα Καλδάρα στα τραγούδια «Όλα µου φταίνε» 

(ερµηνεία Δήµητρα Γαλάνη), «Καηµέ του κόσµου», «Ο κόσµος πήγε πάσο» (ερµηνεία Γιώργος 

Νταλάρας) και «Κόκκινα χαλιά» (ερµηνεία Μαρία Φωτίου). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου 

ήταν τα «Ο έρωτας που τόσο αργεί» και «Ασία» σε στίχους της Μανίνας Ζουµπουλάκη 

(ερµηνεία Γιώργος Νταλάρα), «Εκτέλεση» (ερµηνεία Γιώργος Νταλάρας), «Ωραία Ελένη» 

(ερµηνεία Μαρία Φωτίου), «Η Γαβριέλλα» (ερµηνεία Κωνσταντίνος Χατζηµιχάλης), «Στα 

µπαρ» (ερµηνεία Μαρία Φωτίου) και «Το παιδί της αντλίας» (ερµηνεία Κωνσταντίνος 

Χατζηµιχάλης) σε στίχους και µουσική του Κώστα Καλδάρα, «Τα βοτάνια» (ερµηνεία Γιώργος 

Νταλάρας) σε στίχους των Κώστα Καλδάρα και Μανίνα Ζουµπουλάκη.  
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Το 1989, στον δίσκο «Δεν έχω ιδέα» µε βασικό ερµηνευτή τον Κώστα Μακεδόνα ξανά 

συνεργάστηκε µε τον Σταµάτη Κραουνάκη. Στο οπισθόφυλλο του δίσκου υπήρχαν τα εξής λόγια 

της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταµάτη Κραουνάκη «Το “Δεν έχω ιδέα” δεν είναι 

κατάθεση, δεν είναι οµολογία. Είναι αυτό που το λένε αγάπη, είν’ αυτό». Η ουσία της δήλωσης 

αυτής είναι εµφανής σε όλα τα τραγούδια. Στα τραγούδια «Espresso» (ερµηνεία Κώστας 

Μακεδόνας) και «Απ’ την ώρα που σε βρήκα» (ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκη) η στιχουργός 

µοιράστηκε τους στίχους µε τον Σταµάτη Κραουνάκη, ενώ στιχουργικά υπέγραψε και τα «Δεν 

έχω ιδέα» (ερµηνεία Κώστας Μακεδόνας), «Αγάπη µου, λατρεία µου» (ερµηνεία η ίδια και ο 

Σταµάτης Κραουνάκης), «Τι τα θες» (ερµηνεία Αρλέτα), «Το τραγούδι της Αλίκης» (ερµηνεία 

Αλίκη Βουγιουκλάκη), «Σήκω παιδί µου» (ερµηνεία Βίκη Μοσχολιού), «Ουτ’ ένας άνθρωπος» 

(ερµηνεία Κώστας Μακεδόνας) και «Ανεβάσαµε» όπου ερµήνευσε και έγραψε και την µουσική 

του η ίδια. Η Λίνα Νικολακοπούλου είχε δηλώσει όταν ρωτήθηκε για την συνεργασία της µε την 

Αλίκη Βουγιουκλάκη «“Το τραγούδι της Αλίκης” γράφτηκε για µία εορταστική εκποµπή της ΕΡΤ, 

χριστουγεννιάτικη, µε τους Ρεπόρτερς για τα 20 χρόνια τηλεόραση, τον Δεκέµβριο του 1985 στο 

θέατρο Ορφέας, σε σκηνοθεσία του Σταµάτη Φασουλή όπου εκεί το τραγούδησε η Ελένη Δήµου. 

Όταν κάναµε το “Δεν έχω ιδέα” η Αλίκη είπε αυτό το τραγούδι που ήδη υπήρχε» (Συνέντευξη 

στον Γιάννη Κολλιάκο και τον Κώστα Αγοραστό, Οκτώβριος – Δεκέµβριος 2017:16). Τα 

υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Κόκκινα γυαλιά» (ερµηνεία Κώστας Μακεδόνας, 

Σταµάτης Κραουνάκης) και «Καλαµατιανός χωρίς µαντήλι» (ερµηνεία Κώστας Μακεδόνας, 

Σταµάτης Κραουνάκης και Ελένη Οικονοµίδου) σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη, «Η βέρα 

της ευτυχίας» (ερµηνεία Κώστας Μακεδόνας) σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. 

Επόµενη δισκογραφική δουλειά της στιχουργού ήταν ο δίσκος «Σ’ απόσταση αναπνοής» µε 

ερµηνεύτρια την Χριστιάνα. Εκεί, η Λίνα Νικολακοπούλου συνεργάστηκε µε τον Θανάση 

Καργίδη στα τραγούδια «Κάρµεν», «Άσε µε λοιπόν», και «Ήρθε η ώρα». Τα υπόλοιπα 

τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Μωρό µου» σε στίχους των Θανάση Καργίδη, Φίλιππο Γράψα 

και µουσική του Θανάση Καργίδη, «Πτήση των 9.00» του Γ. Παπά και του Θανάση Καργίδη, 

«Είσ’ ένας έρωτας» του Φίλιππου Γράψα και του Λάκη Καραβασιλίδη, «Σ’ απόσταση 

αναπνοής» του Νίκου Βαξεβανέλη και του Βασίλη Κελαΐδή, «Αφορµή» της Άννας Μπιθικώτση 

και του Κώστα Νικολόπουλου, «Ζήτω εµείς» του Φίλιππου Γράψα και του Θανάση Καργίδη, 

«Μελαχρινός κι ωραίος» του Φίλιππου Γράψα και του Βασίλη Κελαΐδή και «Να γιατί σε θέλω» 

σε στίχους των Άννα Μπιθικώτση, Βασίλη Μαστροκώστα και µουσική του Κώστα 
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Νικολόπουλου. Την ίδια χρονιά, στον δίσκο «Πιάσε κόκκινο» µε ερµηνεύτρια την Βίκυ 

Μοσχολιού συνεργάστηκε µε τον Τάκη Μουσαφίρη στο τραγούδι «Δεν είναι ώρα για 

τριαντάφυλλα». Ο Τάκης µουσαφίρης επιµελήθηκε τις µουσικές όλου του δίσκου ενώ 

στιχουργικά υπέγραψε και τα τραγούδια «Πιάσε κόκκινο», «Τι χρώµα έχουν τα µάτια σου», «Οι 

ακακίες», «Θα ‘µια εδώ», «Αυτό το τραγούδι», «Ποιος - εγώ», «Κίτρινο φύλλο», «Λέγε µου σ’ 

αγαπώ», «Οι Γαλαξίες», και «Φώναξέ µε». Τέλος, ο Σταµάτης Κραουνάκης έγραψε τους στίχους 

για το τραγούδι «Γιαπ-γιαπ-γιαραµάν». Στον διπλό δίσκο «Η παράσταση αρχίζει» 

συµπεριλήφθηκαν τέσσερα τραγούδια της που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, το «Παιχνίδι για δύο» 

που ήταν σε µουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, το «Δεν έχω ιδέα» που ήταν σε µουσική του 

Σταµάτη Κραουνάκη και τα «Χειροκρότηµα» και «Δικαίωµα» που ήταν σε µουσική της 

Δήµητρας Γαλάνη. Ερµηνευτές του δίσκου ήταν ο Γιάννης Πάριος, η Χάρις Αλεξίου και η 

Δήµητρα Γαλάνη. Τα υπόλοιπα του δίσκου ήταν τα «Απόψε» σε στίχους και µουσική του 

Γιάννη Πάριου, «Ζήτα µου ό, τι θες» της Χάρις Αλεξίου, «Εξ επαφής» του Αντώνη Ανδρικάκη 

και του Νίκου Ιγνατιάδη, «Εξαρτάται» του Ανδρέα Νεοφυτίδη και του Μάριου Τόκα, «Η αγάπη 

είναι ζάλη» του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Θάνου Μικρούτσικου, «Αύγουστος» του Νίκου 

Παπάζογλου, «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου και του Μάριου Τόκα, «Μόνο αγάπη» 

σε στίχους των Νίκου Ιγνατιάδη, Αλέη Παπαδηµητρίου και µουσική του Νίκου Ιγνατιάδη, 

«Ροζ» του Γιάννη Μηλιώκα, «Πόσο σε θέλω» του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου και του 

συγκροτήµατος Τερµίτες, «Ιστορία µου, αµαρτία µου» του Κώστα Ψυχογιού και του Γιώργου 

Μανισαλή, «Συ µου χάραξες πορεία» του Απόστολου Καλδάρα, «Μια ζωή µέσα στους 

δρόµους» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Τάκη Σούκα, «Η νύχτα» της Αφροδίτης Μάνου, 

«Αλήτη», «Μάλιστα κύριε», «Το γράµµα και η φωτογραφία» του Αλέκου Καγιάντα και του 

Γιώργου Ζαµπέτα, «Αγωνία» του Χαράλαµπου Βασιλειάδη και Γιώργου Ζαµπέτα, «Και µόνο 

που µε κοιτάς λιώνω» του Τάκη Μουσαφίρη, «Σαν µε κοιτάς» του Αλέξη Αλεξόπουλου και του 

Γιάννη Σπανού, «Μάτια µου µεγάλα» της Δρούτσα Μαργαρίτα και του Eros Ramazotti, «Μάτια 

µπλε» και «Αγάπησέ µε» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Σταύρου Ξαρχάκου, «Ζήλεια 

µου» του Μανώλη Ρασούλη και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Το µονοπάτι» σε στίχους των 

Αλέκου Σακελλάριου, Γιώργου Γιαννακόπουλου, Χρήστου Γιαννακόπουλου και µουσική του 

Γιώργου Μουζάκη, «Καπετάνιε χαµογέλα» του Κώστα Νικολαΐδη και του Νίκυ Γιακόβλεφ, «Σε 

µαγικά νησιά» του Κώστα Κοφινιώτη και του Τάκη Μωράκη, «Έλα µου κοπέλα µου» του 

Χρήστου Γιαννακόπουλου και του Γιώργου Μουζάκη, «Αφού το θες» του Μανώλη Χιώτη, 
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«Αχάριστη» και «Ακρογιαλιές δειλινά» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Ξηµερώνει» της Χάρις Αλεξίου 

και του Αντώνη Βαρδή, «Δεν θα χωρίσουµε ποτέ» του Αντώνη Βαρδή, και «Φεύγω» σε στίχους 

των Αντώνη Βαρδή και Χάρις Αλεξίου και µουσική του Αντώνη Βαρδή.  

 

Το 1990, σε συνέχεια της σκηνοθετηµένης παράσταση «Λεωφόρος Α΄» παίχτηκε στο Zoom αλλά 

και στην Θεσσαλονίκη, µετέπειτα, η «Λεωφόρος Β΄» µε ερµηνεύτρια την Άλκηστη 

Πρωτοψάλτη. Η παράσταση της Λεωφόρου Β΄ έκανε τεράστια επιτυχία αφού το κοινό 

ανταποκρινόταν δηµιουργώντας το αδιαχώρητο στα νυχτερινά κέντρα. Από την παράσταση 

προέκυψε και ο οµότιτλος δίσκος όπου η στιχουργός συµµετείχε µε τα τραγούδια «Μοίρες», 

«Κιβωτός», «Πάµε κάπου», «Χειροκρότηµα», «Δικαίωµα», «Έξοδος κινδύνου» και «Η σωτηρία 

της ψυχής». Τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν τα «Ζητάτε να σας πω» του Αττίκ, «Χορέψαν τ’ 

άσπρα πουλιά» του Ίων Νταϊφά και του Σταύρου Ξαρχάκου, «Μια Κυριακή» του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου και του Γιάννη Σπανού, «Θα σε ξαναβρώ στους µπαξέδες» του Μάνου 

Ελευθερίου και του Ηλία Ανδριόπουλου, «Ζήτα µου ό, τι θες» της Χάρις Αλεξίου, «Η σουλτάνα 

η Φωφώ», «Κόκκινα γυαλιά» και «Άδωνις» του Σταµάτη Κραουνάκη, «Αγάπη που ‘γινες 

δίκοπο µαχαίρι» και «Εφτά τραγούδια θα σου πω» του Μιχάλη Κακογιάννη και του Μάνου 

Χατζιδάκι, «Σ’ αγαπώ», «Πες µου µια λέξη», «Ο γλάρος», «Έχω ένα µυστικό» και «Γαρύφαλλο 

στ’ αυτί» του Αλέκου Σακελλάριου και του Μάνου Χατζιδάκι, «Οι θαλασσιές σου οι χάντρες» 

του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίµη Πλέσσα, «Ιλισσός» Γιώργου Εµιρζά και του Μάνου 

Χατζιδάκι, «Σαν µε κοιτάς» του Αλέξη Αλεξόπουλου και του Γιάννη Σπανού, «Ένα πρωινό» 

του Γιώργου Παπαστεφάνου και του Σταύρου Ξαρχάκου, «Μες σ’ αυτή τη βάρκα» του Μάνου 

Χατζιδάκι, «Τα δάκρυα µου είναι καυτά» του Βαγγέλη Γκούφα και του Σταύρου Ξαρχάκου, 

«Ώπα, είπα, λέω» του Γιώργου Μανιώτη και του Σταµάτη Κραουνάκη, «Μαλάµω» της Ευτυχίας 

Παπαγιαννοπούλου και του Σταµάτη Κραουνάκη, «Μάµπο Μπραζιλέιρο» σε στίχους του 

Κώστα Πρετεντέρη και µουσική των Γιώργο Μουζάκη και Γιώργο Οικονιµίδη, «Κόκκινο 

φουστάνι» του Κώστα Κινδύνη και του Σταύρου Κουγιουµτζή, «Νυχτερίδες κι αράχνες» του 

Κώστα Βίρβου και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Ένα τραγούδι απ’ τ’ Αλγέρι» και «Συ µου 

χάραξες πορεία» του Απόστολου Καλδάρα, «Αραπίνες» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Λίγα ψίχουλα 

αγάπης» του Κώστα Βίρβου και του Σταύρου Τζουανάκου, «Το τραµ το τελευταίο» σε στίχους 

των Κώστα Γιαννίδη, Αλέκου Σακελλάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου και µουσική του Μιχάλη 

Σουγιούλ, «Τα καβουράκια» της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και του Βασίλη Τσιτσάνη, 
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«Άρχισαν τα όργανα» του Αλέκου Σακελλάριου και του Μιχάλη Σουγιούλ, «Κάθε λιµάνι και 

καηµός» του Πυθαγόρα και του Γιώργου Κατσαρού, «Τα πήρες όλα» του Γιάννη Πάριου και 

του Θανάση Πολυκανδριώτη και «Απορώ µε την καρδιά µου» του Γιάννη Πάριου. Την ίδια 

χρονιά, συνεργάστηκε µε τον Θάνο Μικρούτσικο και την Χάρις Αλεξίου στον δίσκο «Κρατάει 

χρόνια αυτή η κολώνια». Ο δίσκος αποτελούνταν από έντεκα κοµµάτια εκ των οποίων τα εννέα 

από αυτά στιχουργικά υπέγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου, ενώ τα υπόλοιπα δύο η Χάρις 

Αλεξίου. Τα τραγούδια σε στίχους της Λίνας ήταν τα «Θα πάθεις έρωτα», «Κρατάει χρόνια αυτή 

η κολώνια», «Κοίτα µια νύχτα», «Όπως παίζει το φως», «Κύµατα», «Ο τηλεφωνητής», «Μη σε 

νοιάζει», «Ψέµα κι εσύ» και «Μια πίστα από φώσφορο», ενώ το «Αντίστροφη µέτρηση» και το 

«Ο Έλληνας» ήταν σε στίχους της Χάρις Αλεξίου. Ο δίσκος κατάφερε να σπάσει το φράγµα των 

50.000 πωλήσεων σχετικά γρήγορα. Το «Μια πίστα από φώσφορο» και το «Κοίτα µια νύχτα» 

ήταν αυτά που άντεξαν στον χρόνο περισσότερο. Στον δίσκο «Paolo Conte – Χάρις Αλεξίου / 

Live Παλλάς», έγραψε τους στίχους για τα τραγούδια «Λάµπει» και «Χρόνια» που ήταν σε 

µουσικές του Paolo Conte και ερµήνευσε η Χάρις Αλεξίου στην συναυλία των δύο καλλιτεχνών 

στο Παλλάς όπου και ηχογραφήθηκε. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Dancing», 

«Midnight’s knock out», «Sudamerica», «Blue Tango», «Gli impermeabili», «Blu note», και 

«Vamp Parigi». Συµµετοχή µε τρία παλιά της τραγούδια σε µουσικές του Θάνου Μικρούτσικου 

είχε και στον δίσκο «Η δική µας νύχτα» της Χάρις Αλεξίου. Ο διπλός δίσκος προέκυψε από την 

ζωντανή ηχογράφηση του Live της Χαρούλας στο ΣΕΦ. Τα τραγούδια της Λίνας 

Νικολακοπούλου που συµπεριλήφθηκαν στον δίσκο ήταν τα «Ο τηλεφωνητής», «Θα πάθεις 

έρωτα» και «Μια πίστα από φώσφορο». Τα υπόλοιπα είκοσι έξι τραγούδια που συνέθεταν τον 

δίσκο ήταν τα «Σας ευχαριστώ» της Χάρις Αλεξίου, «Οδός Αριστοτέλους» και «Κίτρινη πόλη» 

του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Γιάννη Σπανού, «Ξηµερώνει» και «Φεύγω» της Χάρις 

Αλεξίου και του Αντώνη Βαρδή, «Τζαµάικα» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου 

Λοϊζου, «Τίποτα δεν πάει χαµένο», «Γύφτισσα τον εβύζαξε», «Πες µου τι γίνεται», «Όλα σε 

θυµίζουν» και «Φαντάρος» του Μανώλη Ρασούλη και του Μάνου Λοϊζου, «Τέλι τέλι τέλι» του 

Πυθαγόρα και του Μάνου Λοϊζου, «Αν πεθάνει µια αγάπη» και «Ζήλεια µου» του Μανώλη 

Ρασούλη και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Βήµα βήµα» του Χριστόφορου Μπαλαµπανίδη και 

του Χρήστου Νικολόπουλου, «Η γκαρσόνα» και «Δηµητρούλα µου» του Πάνου Τούντα, 

«Μανταλιώ» (παραδοσιακό), «Ελενίτσα» του Γιάννη Δραγάτση, «Η Ρόζα» του Μιχάλη Φακίνου 

και Γιάννη Μαρκόπουλου, «Όποια και να ‘σαι» του Γιώργου Σαµολαδά και του Απόστολου 
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Καλδάρα, «Ζήτα µου ό, τι θες» της Χάρις Αλεξίου, «Μια ζωή µέσα στους δρόµους» του Βασίλη 

Παπαδόπουλου και του Τάκη Σούκα, «Εξαρτάται» του Νεοφυτίδη και του Μάριου Τόκα, «Η 

αγάπη είναι ζάλη» του Ανδρέα και του Θάνου Μικρούτσικου και «Η νύχτα θέλει έρωτα» του 

Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Χρήστου Νικολόπουλου. Στο θεατρικό «Shirley Valentain», η 

στιχουργός ξανά συνεργάστηκε µε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Σταµάτη Κραουνάκη. Από 

την συνεργασία αυτή προέκυψαν τα τραγούδια «Δεσποινίς Βαλεντάιν» και «Το σπίτι αυτό», 

όπου ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν σε maxi single 33΄ στροφών. Τέλος, την ίδια χρονιά, 

συνεργάστηκε µε τον Μανώλη Λιδάκη στον δίσκο «Ούτε που ρώτησα». Εκεί, εκτός από το 

οµώνυµο τραγούδι «Ούτε που ρώτησα» που ήταν σε µουσική του Γιάννη Σπανού, έγραψε µαζί 

µε την Αρλέτα τους στίχους του τραγουδιού «Χρυσαυγή» που δηµιουργήθηκε µε αφορµή την 

δηµοσίευση ενός τραγικού γεγονότος σε µία εφηµερίδα. Τα υπόλοιπα τραγούδια απ’ τα οποία 

απαρτίζεται ο δίσκος ήταν τα «Η γριά η µάγισσα» της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και της 

Δήµητρας Γαλάνη, «Ένα τσα – τσα του Χιώτη» του Κώστα Βίρβου και του Μανώλη Χιώτη, 

«Στη φυλακή µε κλείσανε» του Ναπολέων Λαπαθιώτη και του Σταύρου Κουγιουµτζή, «Λαϊκό 

βαλσάκι» της Αρλέτας και του Βαγγέλη Γεωργίου, «Μπολερό Πειραιώτικο» του Κώστα Βίρβου 

και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Ικεσία στους πρώτους (Α Μέρος)» του Τάκη Μαυροκέφαλου 

και του Σπύρου Ιωαννίδη, «Βάλα Μπίλα» του Γιάννη Λελάκη και του Σταµάτη Κραουνάκη, 

«Καλώς τονε τον Κωνσταντή» του Σταµάτη Κραουνάκη και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Στεγνά 

Μάτια» του Γιάννη Λελάκη και της Δήµητρας Γαλάνη, «Μαϊστράλια» του Δηµήτρη Γκόγκου 

και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Ένα ταξίµι για το έθνος» του Κώστα Παπαδόπουλου και 

«Ικεσία στους πρώτους (Β Μέρος)» του Τάκη Μαυροκέφαλου και του Σπύρου Ιωαννίδη.  

 

Το 1991, στον δίσκο «Μένω εκτός» µε ερµηνεύτρια την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Λίνα 

Νικολακοπούλου συνεργάστηκε µε τους συνθέτες Αντώνη Μιτζέλο, Ara Dinkjian, Zoran 

Simganovic και Χρήστο Νικολόπουλου. Ο Νίκος Αντύπας ως ενορχηστρωτής του δίσκου έφερε 

έναν νέο και φρέσκο ηλεκτρικό ήχο στα ελληνικά για τον καιρό εκείνο δεδοµένα. Ο δίσκος 

αποτελούνταν από έντεκα κοµµάτια εκ των οποίων τα εννέα ήταν σε στίχους της Λίνας 

Νικολακοπούλου. Η στιχουργός έγραψε τους στίχους των τραγουδιών «Μένω εκτός», «Καρδιά 

µου εγώ», «Πρόσωπο µε πρόσωπο», «Δυνατά», «Όµορφή µου αγάπη», «Με το ίδιο µακό», 

«Καθρεφτίζω τον νου», «Της καληνύχτας τα φιλιά» και «Δεν απαντά». Τα υπόλοιπα δύο 

τραγούδια του δίσκου ήταν το «Σαν δεύτερη φωνή» του Θεόδωρου Γκόνη και του Νίκου 
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Ξυδάκη και το «Κύµα το κύµα» του Γιώργου Ζήκα. Τα περισσότερα τραγούδια έγιναν τεράστιες 

επιτυχίες και ο συγκεκριµένος δίσκος αποτέλεσε αναµφίβολα για την Ελευθερία Αρβανιτάκη 

την πιο επιτυχηµένη της δουλειά. Στον δίσκο «Σε ανύποπτο χρόνο» µε ερµηνευτή τον Αντώνη 

Καλογιάννη η στιχουργός συµµετείχε µε το τραγούδι «Μοίρες»,  ενώ ταυτόχρονα µε το «Μένω 

εκτός» όπου ηχογραφούταν στο Studio Sierra ηχογραφούταν και το «Παραδέχτηκα» στο B 

Studio του Sierra. Ένας δίσκος που εδώ και δεκαετίες θεωρείται κλασσικός και που την περίοδο 

εκείνη είχε προκαλέσει πολύ µεγάλη αίσθηση.  Τρία χρόνια πριν, το 1988, ο Goran Bregovic 

ανέλαβε την µουσική επένδυση της ταινίας «Ο καιρός των τσιγγάνων» του µετρ του βαλκανικού 

κινηµατογράφου Emir Kusturica. Από εκεί ξεκίνησε και ο δίσκος, καθώς πολλά από τα θέµατα 

του φιλµ έγιναν τραγούδια. Ο δίσκος αποτελούνταν από δέκα τραγούδια εκ των οποίων τα εννέα 

στιχουργικά ανήκαν στην Λίνα Νικολακοπούλου, ενώ στον Goran Bregovic εκτός από κάποια 

παραδοσιακά κοµµάτια ανήκαν οι µουσικές συνθέσεις των υπολοίπων τραγουδιών. Ο δίσκος 

απαρτιζόταν από τα τραγούδια «Μαύρο χιόνι», «Βενζινάδικο (Kustino Oro)», «Θεός αν είναι», 

«Παραδέχτηκα», «Όρκος», «Του Άη Γιώργη (Enderlezi)», «Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο (Borino 

Oro)», «Τριανταφυλλάκι», «Πήρα χάρη» και το «Σ’ αγαπώ γιατί είσ’ ωραία» του Αριστείδη 

Μόσχου. Την ίδια χρονιά, επίσης, στον δίσκο «Αυτός ο Γιώργος», η Λίνα Νικολακοπούλου 

συνεργάστηκε για ακόµα µία φορά µε τον Γιώργο Μαρίνο και τον Σταµάτη Κραουνάκη. Στον 

δίσκο συµπεριλαµβάνονταν τα τραγούδια «Ο έρωτας (Τη νύχτα αυτή ο έρωτας)», «Σκάρλετ»,  

«Το µάθηµα (Μάθηµα Ελληνικής ιστορίας)» και «Φινάλε (Το τραίνο)» από τον δίσκο «Στον 

αστερισµό της Μέδουσας» που ήταν σε στίχους της Λίνας Νικολακουπούλου, ενώ τα υπόλοιπα 

τραγούδια του δίσκου σε στίχους της ήταν τα «Ανατολικά της Εδέµ»,  «Ο.Η.Ε Μπούκι µπούκι», 

«Αυτός ο Γιώργος», «Όταν δεν µπορείς», «Πέφτει η νύχτα βαριά», «Σ’ αγαπάω φίλε», «Το 

τραγούδι της Τίτα Ρίτα, Τίτα Φόνε, Τίτα Πε» και «Το τραγούδι του Νείλου». Από εκεί και πέρα 

σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και Σταµάτη Κραουνάκη ήταν τα «Ανώτατη Ροµποειδής 

Σχολή» και «Έξοδος στρατοπέδου», ενώ τα τραγούδια «Βγήκα στο φως», «Τανγκό του 

αποχωρισµού», «Το sex» και «Ωροσκόπιο» ήταν σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη. Τέλος, 

στιχουργικά ο Σταµάτης Κραουνάκης συνυπέγραψε µε τον Γιάννη Ξανθούλη το «Ιούδας», ενώ ο 

δίσκος ολοκληρώθηκε µε το τραγούδι «Επαγγέλµατα (Επαγγελµατικός προσανατολισµός)» που 

ήταν σε στίχους του Γιάννη Ξανθούλη. 
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4. Η δεύτερη δεκαετία στην δισκογραφία (1992-2002) 

 

4.1. Η πορεία της στιχουργού µέχρι την συνεργασία της µε τον Μίκη 

Θεοδωράκη 
 

Η δισκογραφική πορεία της Λίνας Νικολακοπούλου την δεύτερη δεκαετία συνεχίστηκε µε τους 

ίδιους γρήγορους ρυθµούς. Μόνο το 1992, συµµετείχε σε οχτώ δίσκους. Η αρχή έγινε µε το «Το 

έκτο πάτωµα», έναν δίσκο που προέκυψε από το οµότιτλο θεατρικό έργο που ανέβηκε στο 

θέατρο Περοκέ την περίοδο 1991-1992 και παίχτηκε τόσο στην Αθήνα όσο και στην 

Θεσσαλονίκη σηµειώνοντας µεγάλη επιτυχία. Την διασκευή του έργου έκανε η Άννα 

Παναγιωτοπούλου, την σκηνοθεσία ο Δηµήτρης Έξαρχος, σκηνικά/κουστούµια ο Γιώργος 

Ζιάκας, την µουσική επιµέλεια ο Σταµάτης Κραουνάκης, την χορογραφία ο Βαγγέλης Σειληνός 

και τους στίχους των τραγουδιών επιµελήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου. Στον δίσκο 

συµπεριλαµβάνονταν τα µουσικά κοµµάτια «Έναρξη του έργου» (ερµηνεία όλος ο θίασος), «Το 

τραγούδι του καλλιτέχνη» (ερµηνεία Χρήστος Βαλαβανίδης, Άννα Παναγιωτοπούλου), «Το 

τραγούδι του κοριού» (ερµηνεία Σοφία Ολυµπίου, Άννα Παναγιωτοπούλου), «Το τραγούδι της 

ιδιοκτησίας» (ερµηνεία Ελένη Γερασιµίδου), «Το χορευτικό της µετακόµισης» (Ορχήστρα), «Το 

τραγούδι της γκρίζας κυρίας» (ερµηνεία Νένα Μεντή, Άννα Παναγιωτοπούλου, Σοφία 

Ολυµπίου, Κατιάνα Μπαλανίκα), «Το τραγούδι του Κικί» (ερµηνεία όλος ο θίασος), «Το 

τραγούδι των είκοσι χρονών» (ερµηνεία Γιώργος Νινιός), «Το τραγούδι της κουτσοµπόλας» 

(ερµηνεία Άννα Παναγιωτοπούλου), «Καυγάς στη σκάλα» (ερµηνεία όλος ο θίασος), «Το 

εµβατήριο της σκούπας» (ερµηνεία όλος ο θίασος), «Έναρξη δεύτερου µέρους» (Ορχήστρα), 

«Το τραγούδι της σταρ» (ερµηνεία Άννα Παναγιωτοπούλου), «Το τραγούδι του Ντυφαγιέλ» 

(ερµηνεία Χρήστος Βαλαβανίδης, Κατιάνα Μπαλανίκα), «Η κρουαζιέρα του διαδρόµου» 

(ερµηνεία Κατιάνα Μπαλανίκα, όλος ο θίασος), «Το τραγούδι της ζήλειας» (ερµηνεία Νένα 

Μεντή, Γιώργος Νινιός, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Έρρικα Μπεγιέτη), «Το µιούζικαλ της 

κόρης που αυτοκτόνησε» (ερµηνεία Κατιάνα Μπαλανίκα), «Καπιαµέντο» (Ορχήστρα), «Το 

ντουέτο της καλής ψυχής» (ερµηνεία Τάσος Χαλκιάς, Άννα Παναγιωτοπούλου), «Το τελευταίο 

µυθιστόρηµα» (Ορχήστρα), «Το τραγούδι του πατέρα» (ερµηνεία Τάσος Χαλκιάς, Χρήστος 
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Χατζηπαναγιώτης), «Φινάλε του έργου» (ερµηνεία όλος ο θίασος) και «Έξοδος» (Ορχήστρα). 

Τον Οκτώβριο, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Δι’ ευχών» της Χάρις Αλεξίου και του Νίκου Αντύπα 

που, αποτελούταν από δέκα τραγούδια εκ των οποίων τα εννιά επιµελήθηκε στιχουργικά η Λίνα 

Νικολακοπούλου. Η µη ύπαρξη λαϊκού στοιχείου στο άλµπουµ αρχικά ξάφνιασε το κοινό, 

ωστόσο, αυτό στην συνέχεια άλλαξε και σε µικρό χρονικό διάστηµα οι πωλήσεις εκτοξεύθηκαν 

και τελικά ξεπέρασαν τα 120.000 αντίτυπα. Παραγωγός ήταν ο ίδιος ο Αντύπας σε συνεργασία 

µε την Νικολακοπούλου και η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Sierra µε ηχολήπτη τον Κώστα 

Καληµέρη (Τάσος Κριτσιώλης, 25.06.2010). Τα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Δι’ ευχών», 

«Μάγισσα», «Συναυλία», «Φθινόπωρο» (σε στίχους Χάρις Αλεξίου), «Η δικιά µας ψυχή 

(Αµέρικα)», «Να ζήσω ή να πεθάνω», «Τα πέδιλα», «Έλα νιότη µου πέρνα», «Τα καρέλια» και 

«Η πατρίδα» (σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και Χάρις Αλεξίου). Επόµενος σταθµός της 

Λίνας Νικολακοπούλου το Zoom. Η Νικολακοπούλου µαζί µε τον Σταµάτη Κραουνάκη και τον 

Ανδρέα Βουτσινά επιµελήθηκαν την µουσική παράσταση που ανέβηκε σε µία από τις πιο 

εµβληµατικές σκηνές της τότε νυχτερινής Αθήνας. Από το πρόγραµµα των µουσικών 

παραστάσεων προέκυψε στις 15 και 16 Απριλίου η ζωντανή ηχογράφηση του δίσκου «Ζωντανή 

ηχογράφηση Zoom ΄91/΄92». Βασική ερµηνεύτρια ήταν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ενώ 

συµµετείχαν επίσης ο Κώστας Γανώτης, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Νίκος Ζούκας και ο Βασίλης 

Μοσχονάς. Η στιχουργός συµµετείχε µε τα τραγούδια «Θεός αν είναι», «Μαύρο χιόνι», 

«Παραδέχτηκα», «Του Άη Γιώργη (Ederlezi)», «Βενζινάδικο (Kustino Oro)» και «Να ‘ταν η 

χαρά οικόπεδο (Borino Oro)» από τον δίσκο «Παραδέχτηκα», «Καθρεφτίζω τον νου» και 

«Πρόσωπο µε πρόσωπο» από τον δίσκο «Μένω εκτός», «Ζελατίνα» από τον δίσκο «Μαµά 

γερνάω», «Μια πίστα από φώσφορο» και «Κοίτα µια νύχτα» από τον δίσκο «Κρατάει χρόνια 

αυτή η κολόνια», «Παιδικά παιχνίδια» από τον δίσκο «Στον αστερισµό της µέδουσας», «Πάµε 

κοπέλες» από τον δίσκο «Λεωφόρος Α΄» και «Το νήµα» από τον δίσκο «Λυσιστράτη». Τα 

υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Πριν το χάραµα µονάχος» του Χαράλαµπου 

Βασιλειάδη και του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Δυο-δυο» του Δηµήτρη Χριστοδούλου και του 

Βασίλη Παϊτέρη, «Το τραγούδι των γύφτων» του Διονύση Τσακνή, «Τι πάθος» του Δηµήτρη 

Λάγιου, «Μαχαίρι» του Νίκου Καββαδία και του Θάνου Μικρούτσικου, «Έρηµος βαρύς και 

µόνος» της Κειασίου Ιωάννας και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Ζηµιά», «Μόνο µια φορά», «Λίζα» 

και «Άδωνις» του Σταµάτη Κραουνάκη, «Απόψε σε θέλω» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του 

Μίµη Πλέσσα, «Σ’αγαπώ» του Νίκου Φώσκολου και του Νίκου Μαµαγκάκη, «Πλου-πλου» του 
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Θεόφραστου Σακελλαρίδη, «Έχω στενάχωρη καρδιά» του Γιάννη Δαλιανίδη και του Μίµη 

Πλέσσα, «Απόψε στις ακρογιαλιές» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Καροτσέρη τράβα» του Απόστολου 

Χατζηχρήστου, «Την Παρασκευή το βράδυ» του Πυθαγόρα και του Χρήστου Νικολόπουλου, 

«Άρχισαν τα όργανα» του Αλέκου Σακελλάριου και του Μιχάλη Σουγιούλ, «Αλα» του Γιάννη 

Καραλή, «Πάπλωµα» και «Παλαµάκια» του Γιώργου Μητσάκη, «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» του 

Χρήστου Αργυρόπουλου και του Απόστολου Καλδάρα, «Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου» 

του Χαράλαµπου Βασιλειάδη και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Σου το ‘πα µια και δυο και τρεις» του 

Κώστα Πρετεντέρη και του Κώστα Κλάββα, «Αισθηµατίες» του Πυθαγόρα και του Χρήστου 

Νικολόπουλου, «Ο µήνας έχει εννιά» του Γιώργου Τζαβέλλα και του Μιχάλη Σουγιούλ, «Ο 

µήνας έχει δεκατρείς» του Μιχάλη Κακογιάννη και του Μάνου Χατζιδάκι, «Είσαι εσύ η αιτία 

που υποφέρω» του Μανώλη Χιώτη, «Ο µαθητής» του Χαράλαµπου Βασιλειάδη και του 

Γιώργου Ζαµπέτα, «Μακεδονίτικα», «Τι τα ‘θελα και σ’ αγαπούσα» (Παραδοσιακό), «Μήλο 

µου κόκκινο» (Παραδοσιακό), «Η γερακίνα» (Παραδοσιακό) και «Της αµύνης τα παιδιά» του 

Νίκου Γκάτσου και του Σταύρου Ξαρχάκου. Τον χειµώνα του 1992-1993 ανέβηκε στο θέατρο 

Αναλυτή το θεατρικό «Απόψε αυτοσχεδιάζουµε» του Λούτζι Πιραντέλλο. Από τις παραστάσεις 

προέκυψε και ο οµότιτλος δίσκος σε µουσικές του Σταµάτη Κραουνάκη και στίχους της Λίνας 

Νικολακοπούλου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε τρακόσια αντίτυπα εκτός εµπορίου και 

αποτελούταν από πέντε κοµµάτια. Τα τραγούδια ήταν τα «Η παράσταση» (ερµηνεία Γιάννης 

Μαυριτσάκης), «Λόγια» (ερµηνεία Κώστας Ρηγόπουλος), «Παναγιά µου εσύ» (ερµηνεία όλος ο 

θίασος), «Ταξί» (ερµηνεία Σοφία Χρήστου) και «Νάπολη» (ερµηνεία Μάρθα Καραγιάννη). Το 

ίδιο έτος, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Σπασµένα κοµµάτια φιλιά» µε ερµηνεύτρια την Χριστιάννα. Η 

Λίνα Νικολακοπούλου σε αυτόν τον δίσκο συνεργάστηκε µε τον Θανάση Καργίδη και έγραψε 

τους στίχους για το «Σκεπάστε τα ραδιόφωνα». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Δε 

µ’ αγαπάς», «Αναρχάγγελοι» και «Έφυγες» του Γιώργου Ζήκα, «Την παγωνιά µου εγώ την 

ξεµυαλίζω» και «Απάνω στα φιλιά µου» του Μάνου Τσιλιµίδη και του Γιάννη Σπανού, «Να 

ζήσω κι εγώ µια σταλιά (Σπασµένα κοµµάτια φιλιά)» του Μάνου Τσιλιµίδη και του Λάκη 

Παπαδόπουλου, «Αυγουστιάτικο φεγγάρι» (Παραδοσιακό ιταλικό) που έγραψε τους στίχους για 

την µουσική ο Μάνος Τσιλιµίδης, και «Καµάρες (Που µε κοιµήσανε)» της Χρύσας Ρώπα και 

του Θανάση Καργίδη. Στον δίσκο «Γυάλινος δροµέας» µε ερµηνευτή τον Πέτρο Γαϊτάνο η 

στιχουργός έγραψε τους στίχους για το τραγούδι «Απόψε σου µιλάει το σπίτι» (µουσική 

Αντώνης Μιτζέλος). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Και µε παίρνουν τα κλάµατα» 
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του Μάνου Ελευθερίου και του Γιάννη Σπανού, «Δε θα γίνεις χθες» του Αργύρη Χατζηνάκη και 

του Γιάννη Σπανού, «Όποιος πεθαίνει ξεχνά» του Ηλία Κατσούλη και του Παντελή 

Θαλασσινού, «Με σηµάδεψες» της Αρλέτας, «Χάνοµαι» του Κυριάκου Ντούµου και του 

Αντώνη Μιτζέλου, «Ταίρι αλιώτικο» και «Εξουσία» της Ηρώς Τριγώνη και του Γιώργου 

Θεοφάνους, «Στο κάστρο το παλιό» του Παντελή Θαλασσινού, «Όλο µου φεύγεις» του Αργύρη 

Χατζηνάκη και του Πέτρου Γαϊτάνου και «Θα χάνεσαι στο τίποτα» του Κώστα Ασµανίδη και 

του Παντελή Θαλασσινού. Το 1992, επίσης, συµπεριλήφθηκε στον δίσκο «Μια χαραµάδα 

έρωτα» ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Γιώργου Χατζηνάσιου 

µε τίτλο «Για σένα ίσως» που είχε ερµηνεύσει η Δήµητρα Γαλάνη και πρωτοακούστηκε το 1985 

στο Δεύτερο Πρόγραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από την εκποµπή του Νότη Μαυρούδη. 

Εκεί, παρουσιάστηκαν δεκατρία ακυκλοφόρητα τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά για το 

Δεύτερο Πρόγραµµα. Το τραγούδι «Για σένα ίσως» συµπεριλήφθηκε στον δίσκο «Μια 

χαραµάδα έρωτα» µε νέο τίτλο τον «Για µένα ζω» και ηχογραφήθηκε από τον Αντώνη 

Ζαφειρόπουλο. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Μια χαραµάδα έρωτα» του 

Βαγγέλη Κωνσταντινίδη και του Γιώργου Χατζηνάσιου, «Μάτια γλυκά» του Χρήστου 

Προµοίρα και του Γιάννη Σπανού, «Θα σε ξεπεράσω» του Ανδρέα Νεοφυτίδη και του Μάριου 

Τόκα, «Κόκκινη βελόνα» του Γιάννη Πάριου και του Γιώργου Κατσαρού, «Φύγε κι εσύ» του 

Σαράντη Αλιβιζάτου και του Μάριου Τόκα, «Μη ρωτάς» του Δηµήτρη Ιατρόπουλου και του 

Γιώργου Κατσαρού, «Ένα να θυµάσαι» του Χρήστου Παράβολου και του Μάριου Τόκα, 

«Ταξίδεψέ µε αγάπη µου» του Ηλία Φιλίππου και του Γιάννη Σπανού, «Παράτολµα» της Σοφίας 

Κατζούρη και του Γιώργου Χατζηνάσιου, «Η ώρα στα µεσάνυχτα» του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη 

και του Γιάννη Σπανού και «Κι απόψε πάλι» του Μιχάλη Λέκκα και του Γιώργου Κατσαρού. 

Την ίδια χρονιά, η στιχουργός έγραψε τους στίχους για µια µελωδία του Amani γραµµένη το 

1932. Το τραγούδι συµπεριλήφθηκε στον δίσκο της Δήµητρας Γαλάνη «Μ’ ένα γλυκό 

αναστεναγµό», όπου µαζί µε τον Κώστα Χατζηδουλή έφεραν στην επιφάνεια πολλά 

ακυκλοφόρητα τραγούδια του παρελθόντος. Ο τίτλος του τραγουδιού ήταν «Νύχτα χλωµή». Τα 

υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Η πιο µεγάλη ώρα» του Άκη Πάνου, «Αν µ’ 

αγαπούσες» του Θέµη Νάλτσα, «Πρασινοµάτα» του Μπαγιαντέρα, «Η σκιά µου κι εγώ» του 

Κώστα Βίρβου και του Βασίλη Τσιτσάνη, «Θέλω να δω τον Πάπα» του Θεόφραστου 

Σακελλαρίδη, «Χάρτινα καράβια» του Μάνου Ελευθερίου και του Σαµλί Ισκεντέρ, «Το τανγκό 

της θεατρίνας» του Χρήστου Χαιρόπουλου, «Χρόνια πολλά σε λάτρευα» του Γιώργου Λαύκα 
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και «Γιατί δεν ήρθες (καναρίνι µου)» του Μπαγιαντέρα. Στον δίσκο «Το τραγούδι γυµνό», η 

Λίνα Νικολακοπούλου συµµετείχε µε τα τραγούδια «Προσωπικά» (ερµηνεία Ελένη Δήµου) και 

«Δικαίωµα» (ερµηνεία Δήµητρα Γαλάνη). Ήταν ένας πολύ διαφορετικός δίσκος σε σχέση µε 

όσους κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη, µιας και τα περισσότερα τραγούδια εκτελούνται µε 

ένα µουσικό όργανο ή αποκλειστικά και µε µόνο µία φωνή. Ο δίσκος αυτός ξεκίνησε από την 

ραδιοφωνική εκποµπή του Κώστα Κωτούλα. «Ο δίσκος κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1992. 

Στην εκποµπή ¨Που µας πάει το τραγούδι¨, που παρουσίαζα κάθε βράδυ 21:00 µε 22:00 στην 

Αθήνα 9.84, είχα καλεσµένους πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες και δηµιουργούς. Τους 

πρότεινα σε κάθε εκποµπή, να ερµηνεύσουν ένα ή δύο τραγούδια. Κάποια στιγµή είχα 

συγκεντρώσει ένα απίστευτο υλικό. Εγώ συνεχίζω τις εκποµπές κανονικά. Μέχρι που κάποια 

στιγµή άκουσε µία τέτοια εκποµπή ο Γιώργος Μακράκης όπου και µου πρότεινε να γίνει ο δίσκος. 

Στο ραδιόφωνο είχαµε και στούντιο. Κάποιες ηχογραφήσεις έγιναν εκεί. Αυτές που είναι µε τον 

Γιάννη Σπανό. Οι περισσότερες όµως έγιναν µε µια κιθάρα, δίπλα µου ακριβώς. Η Βίκυ 

Μοσχολιού τραγουδούσε a cappella και µάλιστα καθιστή» (Συνέντευξη στον Θεοδόσιο Π. 

Βαφειάδη, 15.01.2011). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» 

του Τάσου Σαµαρτζή και του Νότη Μαυρουδή (ερµηνεία Άλκηστις Πρωτοψάλτη), «Μίλα µου 

σαν την βροχή» του Κώστα Κωτούλα και του Γιάννη Σπανού (ερµηνεία Μανώλης Μητσιάς), 

«Ψέµατα» του Νίκου Πορτοκάλογλου όπου ερµήνευσε ο ίδιος, «Πως έφυγες» του Σταµάτη 

Κραουνάκη (ερµηνεία Βίκυ Μοσχολιού), «Πρώτη του Δεκέµβρη» του Μάνου Ελευθερίου και 

του Γιάννη Σπανού (ερµηνεία Πέτρος Γαϊτάνος), «Φέρτε µου ένα µαντολίνο» του Μάνου 

Χατζιδάκι (ερµηνεία Ελευθερία Αρβανιτάκη), «Είµαι ερωτευµένος µε τα µάτια σου» του Κώστα 

Κοφινιώτη και του Γιάννη Βέλλα (ερµηνεία Αρλέτα), «Πονεµένη καρδιά» του Γιάννη 

Μπερνιδάκη και του Στέλιου Φουσταλιέρη (ερµηνεία Μανώλης Λιδάκης), «Και µπήκαµε στα 

χρόνια» του Σταµάτη Σπανουδάκη (ερµηνεία Ελένη Βιτάλη), «Κι ύστερα µου µιλάς» του 

Δηµήτρη Ιατρόπουλου και του Λάκη Παππά (ερµηνεία Λάκης Παππάς), «Με πνίγει τούτη η 

σιωπή» του Κώστα Κωτούλα και του Γιάννη Σπανού (ερµηνεία Δήµητρα Γαλάνη), «Ο 

άνθρωπος του κάβου» της Χάρις Αλεξίου όπου ερµήνευσε η ίδια, «Ο έρωτας της Κυριακής» του 

Μιχάλη Φακίνου και του Γιάννη Σπανού (ερµηνεία Πέτρος Γαϊτάνος), «Ο ύπνος σε τύλιξε» του 

Γιώργου Σεφέρη και του Μίκη Θεοδωράκη (ερµηνεία Ελευθερία Αρβανιτάκη), «Υπάρχει λόγος 

σοβαρός» του Νίκου Πορτοκάλογλου όπου ερµήνευσε ο ίδιος, «Είδα την Άννα κάποτε» του 

Διονύση Σαββόπουλου (ερµηνεία Δήµητρα Γαλάνη), «Οι πεταλούδες» του Κώστα Κωτούλα και 
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του Γιάννη Σπανού (ερµηνεία Μανώλης Μητσιάς), «Πάει και αυτή η Κυριακή» του Γιάννη 

Αργύρη και του Λάκη Παππά (ερµηνεία Λάκης Παππάς), «Τα ήσυχα βράδια» της Μαριανίνας 

Κριεζή και του Λάκη Παπαδόπουλου (ερµηνεία Άλκηστις Πρωτοψάλτη), «Αραπίνες (Νύχτες 

µαγικές)» του Βασίλη Τσιτσάνη (ερµηνεία Αρλέτα), «Καινούργια τώρα ζωή» του Μίµης 

Τραϊφόρου και του Λεό Ραπίτη και «Αυλαία και πάµε (Ξανά µαζί)» του Γιάννη Ξανθούλη και 

του Σταµάτη Κραουνάκη (ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης). 

 

Το 1993, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ανθρώπων έργα» µε ερµηνεύτρια την Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

και συνθέτη τον Σταµάτη Κραουνάκη. Ο δίσκος αποτελούταν από έντεκα τραγούδια και η 

στιχουργός υπέγραψε τους στίχους όλων των τραγουδιών του δίσκου. Ο συγκεκριµένος δίσκος 

ήταν µία υπερπαραγωγή και περιείχε από ζεϊµπέκικα τραγούδια µέχρι µπαλάντες. Τα τραγούδια 

ήταν τα «Δερβίσης», «Ανθρώπων έργα», «Τα πιο ωραία λαϊκά», «Το κάστρο», «Υπερωκεάνιο», 

«Ο γάτος», «Τα δύο παλτά», «Η δουλειά», «Σίδερο µε ατµό», «Βράχος» και «Αράχνη». Το ίδιο 

έτος, η στιχουργός συµµετείχε στον δίσκο «Αναστασία» του Δηµήτρη Παπαδηµητρίου όπου 

έγραψε τους στίχους των τραγουδιών «Αναστασία», «Να ‘χε η νύχτα άκρη» και «Θέλω να σε 

δω». Ο Δηµήτρης Παπαδηµητρίου ήταν ο µουσικοσυνθέτης όλου του δίσκου, ο ερµηνευτής και 

ο στιχουργός των τραγουδιών πέραν αυτών που έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου. Τα τρία 

τραγούδια της Λίνας ερµήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου 

ήταν τα «Το µινόρε της δύσης (Θέλω να σε δω)», «Το ζεϊµπέκικο της Αναστασίας», «Το 

ξύπνηµα µιας καινούργιας ζωής», «Το φωτισµένο παράθυρο», «Ένα επικίνδυνο χαµόγελο», 

«Νυχτερινή λεωφόρος», «Έρωτας στο σπήλαιο», «Τρία γράµµατα», «Έκδροµη-απελευθέρωση», 

και «Αναζήτηση στους δρόµους της πόλης». Στον δίσκο «Καραβάνια» του Κώστα Γανωτή 

έγραψε τους στίχους για το ρεφραίν του τραγουδιού «Μύγα». Συµµετοχή στον δίσκο είχε η 

Άληστις Πρωτοψάλτη και ο Σταµάτης Κραουνάκης. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα 

«Γδύσου», «Ιωάννης», «Καραβάνια», «Μαγικά», «Δραχµοφονιάς», «Τσιγγούνα», 

«Καπετάνιος», «Ρόδον», «Δεν θα γυρίσω» και «Του χρόνου το κοντέρ». Την ίδια χρονιά, στον 

δίσκο «Πυρκαγιά µε πυρκαγιά» του Βασίλη Παϊτέρη έγραψε τους στίχους για το οµότιτλο 

τραγούδι, ενώ την µουσική σύνθεση του τραγουδιού έγραψε ο ίδιος ο Βασίλης Παϊτέρης. Φιλική 

συµµετοχή στον δίσκο είχαν οι Γιώργος Νταλάρας, Ελευθερία Αρβανιτάκη και Μελίνα Κανά. 

Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Λόγια κλειδωµένα», «’Ελα να γίνουµε αδέρφια», 

«Roma», «Αχ κανένας», «Όπου γης και πατρίς», «Μακριά από µένα», «Ταξίδι», «Σε ήξερα», 
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«Λένε λένε». Στον δίσκο «Μετά τιµής» της Αρλέτας, η Λίνα Νικολακοπούλου συµµετείχε µε τα 

τραγούδια «Ανατολικά της Εδέµ» από τον δίσκο «Αυτός ο Γιώργος» και «Πάτωµα» από τον 

δίσκο «Μαµά γερνάω». Σ’ αυτόν τον δίσκο η Αρλέτα ερµήνευσε τραγούδια που αγαπούσε 

διαφόρων δηµιουργών. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Στην χειµωνιάτικη βροχή» 

του Άγγελου Αττικού και του Βασίλη Καραπατάκη, «Ντουνιά ανακριτή» του Π. Κασαπάκη και 

του Απόστολου Χατζηχρήστου, «Η φελάχα η Γιουλαλάµ» του Χρήστου Πύρπασσου και του 

Κώστα Καπνίση, «Θυµώνω εύκολα» του Τάκη Σωτήρχου και του Ανδρέα Χατζηαποστόλου, 

«Άσε µε δεν είναι τίποτα» της Μαριανίνας Κριεζή και του Rotman, «Κάνε κουράγιο καρδιά 

µου» του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Να πεθάνεις» (Παραδοσιακό-Αδέσποτο παλιό συριανό), 

«Θέλω να πιώ απ’ το ποτήρι σου» του Τάκη Σωτήρχου και του Ανδρέα Χατζηαποστόλου και 

«Πεθαίνω από αγάπη» του Κώστα Κοφινιώτη και του Γιάννη Βέλλα. Τέλος, το 1993, στον δίσκο 

«Η νύχτα κατεβαίνει» συµπεριλήφθηκαν τέσσερα παλιά τραγούδια της στιχουργού. Ο δίσκος 

ηχογραφήθηκε ζωντανά από τις παραστάσεις της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στον Απόλλωνα µαζί 

µε τους Δηµήτρη Ζερβουδάκη και Ανθούλα Αλιφραγκή. Την ενορχήστρωση του δίσκου την 

έκανε ο Κώστας Γανωσέλης. Τα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου ήταν τα «Με το ίδιο 

µακό», «Δυνατά» και «Της καληνύχτας τα φιλιά» από τον δίσκο «Μένω εκτός» και  το «Πριν το 

τέλος» από τον δίσκο «Διαίρεση». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Αν σ’ αρνηθώ 

αγάπη µου» της Δανάης Στρατηγοπούλου και του Μίµη Πλέσσα, «Ξύπνα αγάπη µου» του 

Κώστα Γαννίδη, «Ζωή κλεµµένη» του Σταµάτη Σπανουδάκη, «Στην αρχή του τραγουδιού» του 

Κώστα Γουδή και του Νίκου Ξυδάκη, «Κύµα το κύµα» και «Στις άκρες απ’ τα µαλλιά σου» του 

Γιώργου Ζήκα, «Σεράχ» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Θα πιώ απόψε το φεγγάρι» του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου και του Μίµη Πλέσσα, «Γράµµα σ’ έναν ποιητή» του Νίκου Καββαδία και του 

Δηµήτρη Ζερβουδάκη (ερµηνεία Δηµήτρης Ζερβουδάκης), «Στο Σου-Μιτζού κάποια βραδιά» 

του Μιχάλη Γκανά και του Νίκου Ξυδάκη, «Οι γλάροι» των Χαράλαµπο Βασιλειάδη και Σπύρο 

Περιστέρη και του Νίκου Μεϊµάρη (ερµηνεία Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δηµήτρης Ζερβουδάκης, 

Ανθούλα Αλιφραγκή), «Είµαι ερωτευµένος µε τα µάτια σου» του Κώστα Κοφινιώτη και του 

Γιάννη Βέλλα, «Εφτά τραγούδια θα σου πω» του Μιχάλη Κακογιάννη και του Μάνου 

Χατζιδάκι, «Το κόκκινο φουστάνι» του Κώστα Κινδύνη και του Σταύρου Κουγιουµτζή, 

«Ερωτικό» του Ναπολέων Λαπαθιώτη και του Νίκου Ξυδάκη, «Καρδιά µου καηµένη» 

(Διασκευή) του Δηµήτρη Γκούτη και του Μπάµπη Μπακάλη, «Το µινόρε της αυγής» του Μίνωα 

Μάτσα και του Σπύρου Περιστέρη, «Σόλο κλαρίνο» (Κλαρίνο Θανάσης Σέρκος) και το 
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παραδοσιακό τραγούδι «Γιάννη µου το µαντήλι σου» Milva(ερµηνεία Γιάννης Ζερβουδάκης, 

Ελευθερία Αρβανιτάκη). 

 

Το 1994, ο Θάνος Μικρούτσικος συνεργάστηκε µε την διάσηµη Ιταλίδα ερµηνεύτρια Milva 

στον δίσκο «Volpe d’ amore». Ο δίσκος αποτελούταν από τραγούδια του µουσικοσυνθέτη σε 

ιταλικό στίχο, αλλά και ένα τραγούδι σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, µε τίτλο, 

«Θάλασσα (Thalassa). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Mamma» σε στίχους του 

Davide Lamastra, «La lunga note (7 νάνοι)» σε µεταφρασµένους στίχους του Massimo 

Gellerani, «Stranieri (Ελένη)» σε µεταφρασµένους στίχους του Maurizio Piccoli, «Il canto di un’ 

eneide diversa (Μια πίστα από φώσφορο)», σε µεταφρασµένους στίχους του Maurizio Piccoli, 

«Anna non piangere (Άννα µην κλαις)» σε µεταφρασµένους στίχους του Maurizio Piccoli ( 

Βασισµένο σε στίχους του Μπέρτολτ Μπρεχτ / Απόδοση στα ελληνικά Μάριος Πλωρίτης), «Chi 

sei» σε στίχους του Massimo Gallerani, «Guarda che notte (Κοίτα µια νύχτα) σε 

µεταφρασµένους στίχους του Maurizio Piccoli, «Volpe d’ amore» σε στίχους του Giovanni 

Testori, «Profumo d’ amore (Κρατάει χρίνια αυτή η κολόνια)» σε µεταφρασµένους στίχους του 

Maurizio Piccoli και «La lettera (Καραντί)» σε µεταφρασµένους στίχους του Maurizio Piccoli. 

Την ίδια χρονιά, η Λίνα Νικολακοπούλου συνεργάστηκε ξανά µε την Ελευθερία Αρβανιτάκη 

στον δίσκο «Τα κορµιά και τα µαχαίρια». Συνθέτης όλων των τραγουδιών ήταν ο Αρµένιος 

Ουτίστας Ara Dinkjian. Τις ενορχηστρώσεις των κοµµατιών έκανε ο Δηµήτρης Παπαδηµητρίου 

και την ηχοληψία ο εξαιρετικός Κώστας Καληµέρης. Ο δίσκος αποτελούταν από δώδεκα 

πανέµορφα τραγούδια. Οι ήχοι από το ούτι, το κλαρίνο, το σαντούρι, το λάουτο, τους τζουράδες 

και τις γκάιντες, δηµιουργούσαν µία µουσική ατµόσφαιρα µαγική. Τα τραγούδια της στιχουργού 

ήταν τα «Η βάρκα», «Παράπονο (Yar ko parag) – Ξενιτιά (Bingeol)» και «Τα σχοινιά». Τα 

υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν σε στίχους του Μιχάλη Γκανά και ήταν τα «Φύσα ψυχή 

µου», «Σκιές και χρώµατα», «Τα κορµιά και τα µαχαίρια», «Σαν βροχή», «Μαύρο κυπαρίσσι», 

«Τα πολλά να γίνουν όλα», «Εγώ κρασί δεν έπινα», «Η καρδιά µου απόψε ξαγρυπνά» και 

«Γελαστή φωτογραφία». Στον δίσκο «Μην φοβάσαι την φωτιά» του συνθέτη Δηµήτρη 

Παπαδηµητρίου η Λίνα Νικολακοπούλου συµµετείχε µε τρία τραγούδια. Ερµηνευτές των 

τραγουδιών ήταν οι Χάρις Αλεξίου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, ενώ έκτακτη συµµετοχή είχε και ο 

Νίκος Δηµητράτος. Τα τραγούδια της στιχουργού ήταν τα «Κοίτα – κοίτα» (ερµηνεία Αλκίνοος 

Ιωαννίδης), «Οι δρόµοι» και «Ό,τι κι αν γίνει» (ερµηνεία Χάρις Αλεξίου). Τα υπόλοιπα 
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τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Στους βράχους των Κυθήρων», «Το κάλεσµα», «Ικέτιδες : 

Έξοδος χορικό» (Μετάφραση Ίων Βιστάκης / ερµηνεία Χορωδία γυναικών), «Καηµός του 

Μπαρµπαρόσα» σε στίχους του Νίκου Δηµητράτου και ερµηνεία του ιδίου, «Το ζεϊµπέκικο των 

δρόµων», «Κρυφή ζωή», «Νυχτερινή συνοµιλία», «Πρωινό κουαρτέτο», «Πρόβα µπαλέτου» και 

«Τίτλοι : Μη φοβάσαι την φωτιά». Το 1994, επίσης, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Άλλη όψη» µε 

ερµηνευτή τον Αλέξανδρο Χατζή, όπου η Νικολακοπούλου συµµετείχε µε το τραγούδι «Τι να το 

κάνω το φιλί» (µουσική Γιώργος Σταυριανός). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα 

«Πάµε να φύγουµε», «Της αγάπης τα µπατίρια», «Κρίµα», «Στο καταχείµωνο», «Δεν θα 

ξεφύγω» και «Παράλογη ζωή» της Έλιας Ζερβού και του Αλέξανδρου Χατζή, «Δεν είµαι Θεός» 

των Έλια Ζερβού, Αναστάσιο και του Κύπρου Χαραλάµπους, «Σε µια κόλλα χαρτί», «Τα πάνω 

κάτω», «Να µη σε πιάσω» και «Παράπονο» της Έλιας Ζερβού και του Κύπρου Χαραλάµπους. Η 

χρονιά για την Λίνα Νικολακοπούλου έκλεισε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για πρώτη φορά 

η στιχουργός συνεργάστηκε µε τον µεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στον δίσκο 

«Πολιτεία Γ΄». Ο συγκεκριµένος δίσκος ήρθε ως συνέχεια των ιστορικών δίσκων «Πολιτεία Α΄» 

και «Πολιτεία Β΄». « Την µουσική της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Α΄ τη συνέθεσα το 1960, πάνω σε ποίηση του 

Τάσου Λειβαδίτη και Δηµήτρη Χριστοδούλου. Τα τραγούδια ερµήνευσαν ο Στέλιος Καζαντζίδης µε 

την Μαρινέλλα και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ενώ ο Μανώλης Χιώτης ήταν ο κορυφαίος στη 

µικρή λαϊκή ορχήστρα. Λίγο αργότερα, το 1964, πάνω σε ποίηση του Κώστα Βάρναλη, Νίκου 

Γκάτσου, Μιχάλη Κατσαρού, Δηµήτρη Χριστοδούλου κι ενός άγνωστου τότε στιχουργού, του 

Πάνου Κοκκινόπουλου, συνέθεσα την ΠΟΛΙΤΕΙΑ Β΄, που την ερµήνευσαν ο Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης κι ο Κώστας Χατζής. Σήµερα, τριάντα χρόνια µετά, παρουσιάζω την ΠΟΛΙΤΕΙΑ Γ΄ 

βασισµένη σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, του Δηµήτρη Κεσίσογλου και της Λίνας 

Νικολακοπούλου, που µαζί της συνεργάζοµαι για πρώτη φορά». (Μίκης Θεοδωράκης, χ.χ.). Η 

Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους για τα τραγούδια «Αχ! Έλα κι άναψε το φως», 

«Μιλάω παλιά» και «Το πάθος που διώκεται», ενώ τα τραγούδια του δίσκου που ήταν σε 

στίχους του Μάνου Ελευθερίου ήταν τα «Εκείνα που είχα να σου πω», «Έστω και από λύπη 

µίλησέ µου», «Ήσουν µπαξές», «Ποιοι είµαστε εµείς» και «Η ελπίδα που έλεγες». Τέλος, σε 

στίχους του Δηµήτρη Κεσίσογλου ήταν τα τραγούδια «Ξένος στη στράτα κι ορφανός» και «Δεν 

έχει ο δρόµος γυρισµό». Η στιχουργός είχε δηλώσει για την συνεργασία της µε τον Μίκη 

Θεοδωράκη «Ο Μανώλης Μητσιάς επρόκειτο να συναντήσει τον Μίκη για να φτιάξουν τον δίσκο. 

Με ρώτησε λοιπόν αν είχα να του δώσω στίχους και του είπα πως θα το κοιτάξω. Είχα γράψει ένα 
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κείµενο τότε που ήµουν δεκαοχτώ χρονών, το “Αχ! Έλα κι άναψε το φως”. Ήµουν στην Αίγινα και 

το είχα φυλάξει, γιατί ήξερα πως δεν είναι για όπου να ‘ναι. Αυτό ήταν το πρώτο που µου ήρθε στο 

µυαλό. Μετά ήρθε στο µυαλό µου ένα τραγούδι που είχα γράψει µετά το 1988 και ήταν το “Μιλάω 

παλιά”. Αυτό ήταν επίσης κάτι που ήξερα ότι ο Μίκης θα το λύσει και θα το κάνει σπουδαίο. Του 

έδωσα, λοιπόν, τα τραγούδια αυτά και µετά το “Πάθος που διώκεται”. Μερικές µέρες µετά 

χτυπάει το τηλέφωνο του σπιτιού. Είχα τηλεφωνητή κι ακούω τον Μανώλη να λέει “Λινάκι µου, 

έλα την Παρασκευή, γιατί θα ηχογραφήσουµε τα τραγούδια”! Τον θυµάµαι να κάθεται µε κλειστά 

τα µάτια στην πολυθρόνα µιλώντας µου για το “Αχ! Έλα κι άναψε το φως” και να µου λέει 

“νοµίζω ότι είναι από τα ωραιότερα τελευταία πράγµατα που έχω γράψει”» (Συνέντευξη στον 

Γιάννη Κολλιάκο και τον Κώστα Αγοραστό, Οκτώβριος – Δεκέµβριος 2017:10).  

 

 

4.2. Η επιτυχία και η ολοκλήρωση και της δεύτερης δεκαετίας στη 

δισκογραφική πορεία 

 
Την επόµενη χρονιά, το 1995, η Λίνα Νικολακοπούλου συνεργάστηκε για ακόµα µία φορά µε 

την Δήµητρα Γαλάνη και τον Σταµάτη Κραουνάκη στον δίσκο «Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς». 

Κάποια απ’ τα τραγούδια του συγκεκριµένου δίσκου άντεξαν στον χρόνο και αγαπήθηκαν πολύ. 

Η στιχουργός υπέγραψε τους στίχους και των δέκα έξι τραγουδιών. Ο δίσκος αποτελούταν από 

τα τραγούδια «Εγώ µιλάω για δύναµη», «Τα συρτάρια», «Έφυγα», «Το cd», «Άρτεµις» 

(ερµηνεία Βασίλης Παπακωνσταντίνου), «Black Forest», «Εντοµοκτόνο», «Πώς περνούν οι 

άνθρωποι», «Εδώ κοιµάµαι» και «Γενικές προστακτικές» της Δήµητρας Γαλάνη, «Μαγδαληνή» 

και «Εµένα µε συµφέρει» του Σταµάτη Κραουνάκη, «Ατοµική µου ενέργεια» του Θάνου 

Μικρούτσικου και «Ανακαλύψαµε κάτι παλιό» που υπέγραψε και την µουσική του η Λίνα 

Νικολακοπούλου. Στην συνέχεια, η στιχουργός συµµετείχε στον δίσκο «Όταν έρχονται οι φίλοι 

µου». Συνθέτης του δίσκου ήταν ο Σταµάτης Κραουνάκης, ενώ ερµήνευσαν οι Άλκηστις 

Πρωτοψάλτη, Δηµήτρης Μπάσης, Λίτσα Διαµάντη, Έλλη Πασπαλά, Κώστας Μακεδόνας, 

Μαρία Μαρκέτου, Σοφία Χρήστου, Χρήστος Στεργιόπουλος, Λίνα Νικολακοπούλου αλλά και ο 

ίδιος ο Σταµάτης Κραουνάκης. Συµµετοχή είχε, επίσης, και η παιδική χορωδία του Δηµήτρη 

Τυπάλδου. Τα τραγούδια της στιχουργού ήταν τα «Ποτέ» (ερµηνεία Μαρία Μαρκέτου, Κώστας 
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Μακεδόνας), «Μην πάµε απόψε πουθενά» (Άλκηστις Πρωτοψάλτη), «Οι φίλοι µου» (ερµηνεία 

Σταµάτης Κραουνάκης), «Η Σελήνη» (ερµηνεία Σοφία Χρήστου), «Τα καντήλια» (ερµηνεία 

Λίνα Νικολακοπούλου, Σταµάτης Κραουνάκης, Λίτσα Διαµάντη), «Στα καταστήµατα» και 

«Αρχόντω» (ερµηνεία Λίτσα Διαµάντη), «Η σωτηρία της ψυχής» (ερµηνεία Παιδική χορωδία 

Δηµήτρη Τυπάλδου) και «Η κρουαζιέρα του διαδρόµου (Κουπαστή)» (ερµηνεία Άλκηστις 

Πρωτοψάλτη, Παιδική χορωδία Δηµήτρη Τυπάλδου). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν 

τα «Ροκ» (ερµηνεία Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Σταµάτης Κραουνάκης), «Αλληλούια» (ερµηνεία 

Άλκηστις Πρωτοψάλτη), «Κόκκινα γυαλιά» (ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης), «Το ποντίκι» 

(ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης, Χρήστος Στέργιογλου), «Στη σκιά» (ερµηνεία Σταµάτης 

Κραουνάκης), «Το σύστηµα» (ερµηνεία Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Χορωδία Δηµήτρη Τυπάλδου), 

«Τρελαίνοµαι» (ερµηνεία Κώστας Μακεδόνας, Λίτσα Διαµάντη), Μπλε, γκρι τραινάκι» 

(ερµηνεία Δηµήτρης Μπάσης), «Του έρωτα η πρώτη» (ερµηνεία Λίτσα Διαµάντη) και «8 ½» 

(ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης, Δηµήτρης Μπάσης) σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη, 

«Ξενοδοχείον ¨Κέκρωψ¨ (202)» σε στίχους του Γιώργου Ευσταθίου (ερµηνεία Άλκηστις 

Πρωτοψάλτη), «Malamooh!» σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου (ερµηνεία Χρήστος 

Στέργιογλου) και «Του έρωτα µέγα κακό» σε στίχους του Γιώργου Χειµωνά (ερµηνεία Έλλη 

Πασπαλά). Ένα µήνα µετά, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Μουσική + Τραγούδια για το τρίτο στεφάνι» 

από την τηλεοπτική µεταφορά του µυθιστορήµατος «Τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή. 

Συνθέτης του δίσκου ήταν και πάλι ο Σταµάτης Κραουνάκης, ενώ ο Γιώργος Ζαχαρίου 

υπέγραψε την µουσική σύνθεση ενός κοµµατιού. Τέσσερα τραγούδια από τον δίσκο ερµήνευσε 

η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και δύο ο Δηµήτρης Μπάσης, τα υπόλοιπα ήταν ορχηστρικά. Τα 

τραγούδια που υπέγραψε στιχουργικά η Λίνα Νικολακοπούλου ήταν τα «Τρίτο στεφάνι» και 

«Τα καινούργια φτερά» (ερµηνεία Άλκηστις Πρωτοψάλτη). Τα υπόλοιπα τραγούδια/κοµµάτια 

του δίσκου ήταν «Κυρία Εκάβη Λόγγου», «Το κτήµα της Κηφισιάς», «Στην ταράτσα», «Η 

µελαγχολία της Νίνας» (µουσική Γιώργος Ζαχαρίου), «Ησαία χόρευε», «Το βαλς της Εκάβης», 

«Πρωινό στο Θησείο», «Η µελαγχολία της βίας», «One step», «Το θαύµα της Παναγιάς», 

«Υποστολή σηµαίας», «Αδιέξοδος», «Ταραντέλλα», «Αντώνης», «Βασίλισσα Θεσσαλονίκη» 

(φωνητικά Δηµήτρης Μπάσης), «Κοντά στο ραδιόφωνο», «Μέρες πολέµου», «Μικρό 

εµβατήριο», «Το τραγούδι του Δηµήτρη» σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη (ερµηνεία 

Δηµήτρης Μπάσης), «Τεκές» (ερµηνεία Άλκηστις Πρωτοψάλτη), «Μοιρολόι» (ερµηνεία 

Άλκηστις Πρωτοψάλτη) και «Τελευταία σελίδα».  
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Το 1996, η Λίνα Νικολακοπούλου υπέγραψε στιχουργικά και τα έντεκα τραγούδια του δίσκου 

«Στο δρόµο µε τα χάλκινα» µε ερµηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Συνθέτης των εννέα τραγουδιών 

του δίσκου ήταν ο Γιουγκοσλάβος Kiki Lesendric, ενώ συµµετείχαν και οι Zoran Babovic και 

Laza Ristovski. Ο Μανώλης Μητσιάς είχε εξοµολογηθεί στην Ελευθεροτυπία και την Ματούλα 

Κουστένη «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της Γιουγκοσλαβίας όταν πήγαµε µε την Λίνα 

Νικολακοπούλου το 1995 για να συναντηθούµε τον συνθέτη Κίκι Λέσεντριτς. Μια χώρα 

πεινασµένη, εξαθλιωµένη και αποκλεισµένη. Πήγαµε οδικώς µέσω Βουλγαρίας και ακόµα έχω στο 

µυαλό την εικόνα των ανθρώπων που πουλούσαν ένα µπετόνι βενζίνης για να ζήσουν. Κι όµως, 

µέσα από τα συντρίµµια έβγαινε χαρά. Μέσα από το σκοτάδι ζωντάνια» (Λάζαρος Αντωνιάδης, 

02.01.2019). Τα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Άγγελοι», «Ο στρατιώτης», «Κάποιος άλλος 

έγινα», «Το πάρτυ», «Τα λιοντάρια», «Φευγαλέο», «Με το φορητό τον ουρανό µου», 

«Νοσταλγία», «Στο δρόµο µε τα χάλκινα», «Ο κόµπος» και «Νανούρισµα». Στη συνέχεια, η 

στιχουργός συµµετείχε µε ένα τραγούδι της στον δίσκο «Στου αιώνα την παράγκα», όπου ο 

Θάνος Μικρούτσικος συναντήθηκε δισκογραφικά για πρώτη φορά µε τον Δηµήτρη Μητροπάνο. 

Ο συγκεκριµένος δίσκος ήταν ένας απ’ τους καλύτερους της δεκαετίας του ΄90 µιας και πολλά 

από τα τραγούδια του ξεπέρασαν το φράγµα του χρόνου και αγαπήθηκαν όσο λίγα. Εκτός από το 

τραγούδι «Κόσµε, µου ‘γινες πληγή» της Νικολακοπούλου τα υπόλοιπα έντεκα τραγούδια 

υπέγραψε στιχουργικά ο Άλκης Αλκαίος, ενώ τους στίχους των τραγουδιών «Δηµώδες» και «Ο 

Άγγελος» υπέγραψε ο Κώστας Λαχάς. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Λούνα 

παρκ», «Ρόζα», «Ατάκες», «Ο τυµβωρύχος», «Σαν πλανόδιο τσίρκο», «Πατησίων και 

Παραµυθιού γωνία», «Μια παλιά φωτογραφία», «Πάντα γελαστοί», «Για µια Ντολόρες», «Θα 

κόψω το κεφάλι σου» και «Τα πλοία των ερώτων». Τέλος, την άνοιξη του 1996, παρουσιάστηκε 

ο δίσκος «Γυρίζοντας τον κόσµο» µε ερµηνεύτρια την Χαρούλα Αλεξίου, ενώ το 1997 

κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ένα φιλί του κόσµου» µε ερµηνεύτρια την ίδια. Οι συγκεκριµένοι δίσκοι 

ήταν επακόλουθο των live εµφανίσεων της µεγάλης ερµηνεύτριας που πραγµατοποίησε σε 

διάφορα µέρη του κόσµου από το 1992 έως το 1997. Λόγω της µεγάλης εµπορικής επιτυχίας και 

των δύο δίσκων, αποφασίστηκε τον Δεκέµβριο του 1997 να εκδοθεί ένα «πάντρεµα» και των 

δύο σε µία πολυτελή έκδοση µε τίτλο «Γυρίζοντας τον κόσµο & ένα φιλί του κόσµου» (Κάλη 

Βανδώρου, 04.08.2013). Η Λίνα Νικολακοπούλου συµµετείχε µε τέσσερα παλιά της τραγούδια 

στο «Γυρίζοντας τον κόσµο» και ήταν τα «Δι’ ευχών», « Θεός αν είναι», «Μάγισσα» και «Να 
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ζήσω ή να πεθάνω». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα « Το tango της Νεφέλης» της 

Χαρούλας Αλεξίου και της Loreena McKennit, «Τι είναι αυτό που λένε αγάπη» του Γιάννη 

Φερµάνογλου και του Τάκη Μωράκη, «Ψυχές και σώµατα», «Μιναράκι», «Πανσέληνος», «Το 

νου µου εσυγύρισα», «Οι φίλοι» της Χαρούλας Αλεξίου, «Φτάνει – φτάνει (Η ζωή µου κάνει 

κύκλους)» του (Παραδοσιακό) σε στίχους του Μιχάλη Φακίνου, «Άνθρωποι µονάχοι» του 

Γιάννη Καλαµίτση και του Γιάννη Σπανού, «Ταµπακιέρα» των Γιώργου Γιαννακόπουλου και 

Μίµη Τραϊφόρου και του Ιωσήφ Ριτσιάρδη, «Ζήλεια µου» του Μανώλη Ρασούλη και του 

Χρήστου Νικολόπουλου, «Shikuramen no kaori» του Kei Ogura, «Wa habibi» (Χριστιανικό 

παραδοσιακό τραγούδι), «Μες τα δυο της µάτια» του Γιώργου Γκικοδήµα και του Γιάννη 

Ευσταθίου, «Όλα σε θυµίζουν» του Μανώλη Ρασούλη και του Μάνου Λοϊζου, «Ne me quite 

pas» του J. Brel, «Οδός Αριστοτέλους» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Γιάννη Σπανού, «Η 

ξενιτιά (Με γέρασε η ξενιτιά)» και «Συ µου χάραξες πορεία» του Απόστολου Καλδάρα. 

 

Την άνοιξη του 1997, όπως προαναφέρθηκε νωρίτερα, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ένα φιλί του 

κόσµου» µε ερµηνεύτρια την Χαρούλα Αλεξίου. Η Νικολακοπούλου συµµετείχε στον δίσκο µε 

τα τραγούδια «Οι δρόµοι» και «Συναυλία». Τα υπόλοιπα τραγούδια ήταν τα «Για ένα τανγκό», 

«Ζήτα µου ό,τι θες», «Η µπαλάντα της Ιφιγένειας», «Δεκατρείς φωτιές» και «Το τραγούδι του 

χελιδονιού» της Χαρούλας Αλεξίου, «Μουσικό θέµα» (Solo κιθάρα Γιάννης Σπαθάς), 

«Φθινόπωρο» της Χαρούλας Αλεξίου και του Νίκου Αντύπα, «Στην ξενιτιά» του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου και του Απόστολου Καλδάρα, «Σ’ έχασα» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του 

Νίκου Αντύπα, «Συ µου χάραξες πορεία» του Απόστολου Καλδάρα, «Αχ χελιδόνι µου» του 

Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοϊζου, «Σύννεφα» των Βασίλη Τσιτσάνη και Γαβριήλ 

Δροσινό, «Μπαρµπαγιαννακάκης» του Πάνου Τούντα, «Πες µου πώς γίνεται» του Μανώλη 

Ρασούλη και του Μάνου Λοϊζου, «Στο Σου – Μιτζού» του Μιχάλη Γκανά και του Νίκου 

Ξυδάκη (ερµηνεία Πέτρος Γαϊτάνος), «Οι µάγκες δεν υπάρχουν πια» του Μανώλη Ρασούλη και 

του Νίκου Ξυδάκη, «Που ‘σαι Θανάση» (ερµηνεία Πέτρος Γαϊτάνος) του Χαράλαµπου 

Βασιλειάδη και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Τι γλυκό να σ’ αγαπούν» του Λευτέρη Παπαδόπουλου 

και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» (ερµηνεία Πέτρος Γαϊτάνος) του 

Μανώλη Χιώτη, «Πολλές φορές 1956» του Χρήστου Κολοκοτρώνη και του Μανώλη Χιώτη και 

«Κράτα για το τέλος» του Ηλία Κατσούλη και του Παντελή Θαλασσινού. Την ίδια χρονιά, 

κυκλοφόρησε ο δίσκος «Φταίνε οι άπονοι καιροί» µε ερµηνευτή τον Γιώργο Σαρρή. Ο δίσκος 
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αποτελούταν από οχτώ τραγούδια και είχε διάρκεια µόλις είκοσι τρία λεπτά, όµως, αυτό δεν 

µείωσε σε τίποτα την καλλιτεχνική του αξία. Η στιχουργός συµµετείχε µε το τραγούδι «Πουλί 

Θαλασσινό» που ήταν σε µουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Τα υπόλοιπα τραγούδια του 

δίσκου ήταν τα «Η κούνια µας» της Χαρούλας Αλεξίου, «Απάνω µου κρατήσου» του Κώστα 

Βίρβου και Νίκου Καρανικόλα, «Φταίνε οι άπονοι καιροί» του Κώστα Βίρβου και του Χρήστου 

Νικολόπουλου, «Αχυράνθρωπος Ε.Δ.Ε.» (ερµηνεία Γιάννης Μωραΐτης, Δέσποινα Ολυµπίου) 

του Κώστα Χατζηδούλη και του Νίκου Καρανικόλα, «Προχτές – χτες – σήµερα» της Βούλας 

Γκίκα και του Νίκου Καρανικόλα, «Βρε Χαρούλα, Χαρικλάκι» (ερµηνεία Δέσποινα Ολυµπίου) 

του Μιχάλη Γενίτσαρη και «Χασάπικο για 4» (ερµηνεία Δέσποινα Ολυµπίου) της Χαρούλας 

Αλεξίου. Τέλος, δισκογραφικά η χρονιά έκλεισε για την στιχουργό µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο υπογράφοντας στιχουργικά όλα τα τραγούδια του δίσκου «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά» µε 

ερµηνεύτρια την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και συνθέτη τον Νίκο Αντύπα. Ο δίσκος έγινε πολύ 

γρήγορα πλατινένιος και θεωρήθηκε µία από τις καλύτερες δισκογραφικές δουλειές της 

Άλκηστις. Τα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Διθέσιο», «Λάβα», «Μόνο του», «Εµείς οι δύο», 

«Τριανταφυλλιά του κόσµου», «Μωρό», «Καθρέπτης», «Συνεργείο», «Πορτοκάλι», «Δόξα να 

λες», «Post – Love» και «Αιγαίο». 

 

Το 1998, η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους για τρία ανέκδοτα τραγούδια του Μάνου 

Χατζιδάκι που συµπεριλήφθηκαν στον δίσκο «Χορός µε τη σκιά µου» µε ερµηνεύτρια την 

Δήµητρα Γαλάνη. Συνθέτης όλων των τραγουδιών ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις, ενώ τα τραγούδια 

σε στίχους της Νικολακοπούλου ήταν τα «Η εποχή της αγάπης», «Η σκάλα τ’ ουρανού» και 

«Οριζόντια εικόνα». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Χορός µε τη σκιά µου» σε 

στίχους του Μάνου Χατζιδάκι, «Love her» σε στίχους των Brian Corrigan και Μάνου 

Χατζιδάκι, «Dedication» σε στίχους των Clifton Nivison και Μάνου Χαζτζιδάκι, «Χασάπικο 

΄40», «Έλα σε µένα» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, «Σ’ αγαπώ (Απόσπασµα)» (Από την 

συλλογή : Κίτρινες φλόγες – Μυρτιώτισσα), «Κέλοµαί σε γογγύλα» σε στίχους της Σαπφώς, 

«Πέρα στο θολό ποτάµι» (Ποίηµα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα – Μετάφραση Νίκος 

Γκάτσος), «Τα λιανοτράγουδα» (Δηµοτικό τραγούδι – Επιµέλεια Ελευθερία Αρβανιτάκη) και 

«Μη τον ρωτάς τον ουρανό / All alone am I» σε στίχους των Arthur Altman και Γιάννη 

Ιωαννίδη. Στον δίσκο «Σπεράντζα» η στιχουργός µαζί µε τον Σταµάτη Κραουνάκη (συνθέτης) 

υπέγραψαν τα τραγούδια «Το βατραχάκι κι άλλες ιστορίες» (ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης, 
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Σάκης Ρουβάς), «Τα λεφτά» (ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης), «Μαρµαράκι» (ερµηνεία 

Κώστας Μακεδόνας) και «Φτάνει» (Σταµάτης Κραουνάκης). Τα υπόλοιπα τραγούδια του 

δίσκου ήταν τα «Σπεράντζα» (ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης, Τζούλια Σουγλάκου) σε στίχους 

του Γιώργου Χατζιδάκι – Θεοφανόπουλου, «Bossa nova» και «Τιτανικός» σε στίχους του 

Σταµάτη Κραουνάκη και ερµηνεία του ίδιου, «Μύγα» (ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκη, Τζούλια 

Σουγλάκου) σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη, «Κυριακή» (ερµηνεία Κατερίνα Στανίση) σε 

στίχους των Σταµάτη Κραουνάκη και Γιώργο Σεβαστίκογλου, «Τα µαστόρια» (ερµηνεία 

Σταµάτης Κραουνάκης, Κατερίνα Στανίση) σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη και «Συγύριζα» 

(ερµηνεία Κατερίνα Στανίση) σε στίχους του Σταµάτη Κραουνάκη.  

 

Το 1999, ηχογραφήθηκε ο δίσκος «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά Live» της  Άλκηστις Πρωτοψάλτη. 

Ο δίσκος προέκυψε από τις live εµφανίσεις της ερµηνεύτριας που ξεκίνησαν από το Δηµοτικό 

θέατρο του Πειραιά και συνεχίστηκαν σε διάφορα µέρη τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων αφού 

στέφτηκαν µε τεράστια επιτυχία. Την σκηνοθεσία της παράστασης έκανε ο Δηµήτρης 

Παπαϊωάννου, την ενορχήστρωση ο Νίκος Αντύπας και την επιλογή των τραγουδιών – σενάριο 

η Λίνα Νικολακοπούλου. Τα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου ήταν τα «Διθέσιο», «Μόνο 

του», «Μωρό», «Λάβα», «Υδράργυρος» και «Εµείς οι δυο» (σε µουσικές Νίκου Αντύπα), 

«Ανθρώπων έργα», «Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ» και «Προσεχώς» (σε µουσικές Σταµάτη 

Κραουνάκη), «Άρτεµις» και «Το χειροκρότηµα» (σε µουσικές Δήµητρας Γαλάνη). Τα υπόλοιπα 

τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Αγάπη µου (Φαίδρα)» του Μίκη Θεοδωράκη, «Σαν τον 

µετανάστη» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Zulfi Livaneli, «Μισιρλού (Misirlu)», του 

Νίκου Ρουµπάνη και «Ausensia» (µετάφραση) του Μίλτου Πασχαλίδη. 

 

Στις αρχές του 2000, προβλήθηκε από την ΕΤ-1 η τηλεοπτική σειρά «Ύστερα ήρθαν οι µέλισσες» 

σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσοµύτη, που βασίστηκε στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του Γιάννη 

Ξανθούλη. Το σάουντρακ επιµελήθηκε εξ’ ολοκλήρου ο Σταµάτης Κραουνάκης και τους 

στίχους έγραψαν ο ίδιος, ο Γιάννης Ξανθούλης και η Λίνα Νικολακοπούλου, κερδίζοντας 

µάλιστα το «Βραβείο Τηλεοπτικής Μουσικής» στα τηλεοπτικά βραβεία «Πρόσωπα» ενώ το 

άλµπουµ κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο (Μίλτος Σαλβαρλής, 24.01.2010). Τα τραγούδια της 

Λίνας Νικολακοπούλου ήταν τα «Κι ύστερα ήρθαν οι µέλισσες» και «Το τραγούδι του Νείλου» 

(συνθέτης Σταµάτης Κραουνάκης, ερµηνεία Μαρινέλλα). Τα υπόλοιπα τραγούδια του άλµπουµ 



 
 

43 

ήταν τα «Μοτίβο» (Ορχιστρικό), «Τανγκό του Λαζάρου» (Ορχηστρικό), «Τσάκα – Τσούκα» 

(στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, ερµηνεία Μαρινέλλα – θίασος ), «Αβραάµ και Σάρα» (στίχοι 

Γιάννης Ξανθούλης, Σταµάτης Κραουνάκης, ερµηνεία Μαρινέλλα, Χρήστος Στέργιογλου, 

Άγγελος Παπαδηµητρίου, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Νατάσα Μανίσαλη και θίασος), «Πρώτη 

φορά» (στίχοι Γιάννης Ξανθούλης, Σταµάτης Κραουνάκης, ερµηνεία Άγγελος Παπαδηµητρίου), 

«Ragtime» (Ορχηστρικό), «Σοκολάτα» (στίχοι Γιάννης Ξανθούλης, Σταµάτης Κραουνάκης, 

ερµηνεία Σέλιος Στέργιογλου, Υβόννη Μαλτέζου, θίασος), «Ό,τι τραγουδώ» (στίχοι Γιάννης 

Ξανθούλης, Σταµάτης Κραουνάκης, ερµηνεία Μαρινέλλα), «Θέµα του Στάθη» και «Τέτοια 

νύχτα» ( στίχοι - ερµηνεία Σταµάτης Κραουνάκης), «Τσάκα – τσούκα» (Ορχηστρικό), «Ξέχασέ 

µας» και «Το τραγούδι της Μαρίκας Σουέζ» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, ερµηνεία 

Μαρινέλλα – θίασος), «Εσκιµώοι» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, Γιάννης Ξανθούλης, 

ερµηνεία Μαρινέλλα – θίασος), «Της Κορέας» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, Γιάννης 

Ξανθούλης, ερµηνεία Νατάσα Μανίσαλη, Μαρίνα Ψάλτη, Σία Κοσκινά), «Ρούµπα ¨Πρώτη 

φορά¨» (Ορχηστρικό), «Κορµάρα Θείο» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, Γιάννης Ξανθούλης, 

ερµηνεία Χρήστος Στέργιογλου – θίασος), «Φανταράκια» (στίχοι Γιάννης Ξανθούλης, Σταµάτης 

Κραουνάκης, ερµηνεία Σία Κοσκινά), «Γκλόρια τρίο» (στίχοι Γιάννης Ξανθούλης, ερµηνεία 

Νατάσα Μανίσαλη, Μαρίνα Ψάλτη, Σία Κοσκινά, Άγγελος Παπαδηµητρίου), «Κολοσσός» 

(στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, Γιάννης Ξανθούλης, ερµηνεία Δήµος Γιγαντάκης), «Το θέµα της 

Μαρίκας Σουέζ» (Ορχηστρικό), «Νύχτα θεά» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, ερµηνεία 

Μαρινέλλα), «Στη Μόσχα» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, Γιάννης Ξανθούλης, ερµηνεία 

Γιώργος Χριστοδούλου – θίασος), «Ξέχασέ µας (Πιάνο φωνή)» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, 

ερµηνεία Μαρινέλλα), «Ό,τι τραγουδώ» (στίχοι Σταµάτης Κραουνάκης, Γιάννης Ξανθούλης, 

ερµηνεία Μαρινέλλα), «Ξέχασέ µας» (Ορχηστρικό) και «Πιάνο… Κι ύστερα ήρθαν οι 

µέλισσες» (Ορχηστικό). Στον δίσκο «Υδρόγειες σφαίρες» µε ερµηνεύτρια την Άλκηστις 

Πρωτοψάλτη και συνθέτη τον Νίκο Αντύπα, η Λίνα Νικολακοπούλου υπέγραψε τους στίχους 

όλων των τραγουδιών. Ο δίσκος αποτελούταν από τα τραγούδια «Όστρακο», «Ακίνδυνος», 

«Εµπορεύµατα», «Δράκος», «Χαράµατα», «Καλά µαντάτα», «Διαβατήριο», «Παραµύθι», 

«Στεριές», «Επιστροφή» και «Υδρόγειες σφαίρες». Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε ο δίσκος 

«Παράξενο φως» της Χάρις Αλεξίου. Ο δίσκος περιείχε τραγούδια στιχουργών και συνθετών 

που µαζί τους η ερµηνεύτρια είχε ξανά συνεργαστεί στο παρελθόν. Η συγκεκριµένη δουλειά 

ήταν η πρώτη ηχογράφηση στην δισκογραφική εταιρία «Εστία» που ίδρυσε η ίδια και 
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κυκλοφόρησε σε όλη την Ευρώπη από την Universal της Γαλλίας. Τα τραγούδια της Λίνας 

Νικολακοπούλου που συµπεριλήφθηκαν στον δίσκο ήταν τα «Αµάν – αµάν» (σε µουσική Θάνου 

Μικρούτσικου) και «Με το ίδιο βήµα θα γυρίσω» (σε µουσική Sezen Asku). Τα υπόλοιπα 

τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Φίλα µε, φίλα µε» της Χάρις Αλεξίου και της Loreena 

McKennitt, «Να ‘µαι καλά» της Χάρις Αλεξίου, «Εδώ σε θέλω» της Χάρις Αλεξίου και του 

Αντώνη Βαρδή, «Μια πυρκαγιά» του Νίκου Μωραΐτη και του Γιάννη Σπάθα, «Και µετά(Δεν 

έχει τίποτα µετά)» του Άρη Δαβαράκη και του Νίκου Αντύπα, «Ο άγνωστος» του Νίκου 

Πορτοκάλογλου, «Το άσπρο σου πουκάµισο» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Νίκου 

Αντύπα, «Δυο φορές γυναίκα» του Θόδωρου Ποάλα και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Πόρτες 

ανοιχτές» της Βάσως Αλαγιάννη και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Σ’αγαπώ – σ’ αγαπώ» του 

Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοϊζου, «Αυστραλία» του Μάνου Ελευθερίου και του 

Γιάννη Σπανού και «Κιαιµίλιο» του Ηλία Κατσούλη και του Νίκου Τάτση. Με το τραγούδι 

«Πάτωµα» (σε µουσική Σταµάτη Κραουνάκη) συµµετείχε και στον δίσκο «Ψίθυροι» της Χάρις 

Αλεξίου. Ένας δίσκος που στηριζόταν στην φωνή της ερµηνεύτριας και όχι µουσικό του 

περιβάλλον. Η λιτή µουσική επένδυση έµοιαζε να ακολουθεί την φωνή παρά να την κατευθύνει 

(Μωραΐτης Νίκος, 24/11/2008). Τα δώδεκα τραγούδια του δίσκου τα επέλεξε η ίδια η 

ερµηνεύτρια και ήταν τραγούδια Ελλήνων δηµιουργών που αγάπησε πολύ. Τα τραγούδια του 

δίσκου ήταν τα «Αγαπώ κι αδιαφορώ» του Νικόλα Άσιµου, «Μικρή πατρίδα» του Παρασκευά 

Καρασούλου και του Γιώργου Ανδρέου, «Μη ρωτάς τον ουρανό» του Γιάννη Ιωαννίδη και του 

Μάνου Χατζιδάκι, «Πάρε µε» της Αφροδίτης Μάνου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, «Ένα 

αστέρι πέφτει – πέφτει» του Γιώργου Σαµολαδά και του Απόστολου Καλδάρα, «Η πιο µεγάλη 

ώρα» του Άκη Πάνου, «Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω» του Κώστα Βίρβου και του Σταύρου 

Τζουανάκου, «Το αγριολούλουδο» του Πυθαγόρα και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Πάρε τα 

χνάρια µου» του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρου Δερβενιώτη, «Μη κουραστείς να µ’ αγαπάς» 

του Γιάννη Αργύρη και του Σπύρου Παππά και «Ζητάτε να σας πω» του Κλέων Τριανταφύλλου 

– Αττίκ. Το 2000, επίσης, η Ευανθία Ρεµπούτσικα έγραψε µουσική για την παράσταση «Στάση 

κουταλιού» και από εκεί προέκυψε ο ορχηστρικός δίσκος «Μικρές ιστορίες». Η Λίνα 

Νικολακοπούλου συµµετείχε στον δίσκο µε στίχους της για το τραγούδι «Με την πλάτη» όπου 

ερµήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Καλοκαιρινή 

βροχή», «Έχε γειά» (στίχοι Ελένη Ζιώγα, performer Ελευθερία Αρβανιτάκη), «Γιατί γιατί», 

«Πρωινή προσευχή» (performer Μαριάννα Ριγάκη), «Το ταξίδι της επιστροφής», «Καθρέφτης 
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του ουρανού», «Μικρές ιστορίες», «Κόκκινη κλωστή δεµένη», «Με την πλάτη – instrumental» 

και «Άρωµα βανίλιας». Τέλος, η χρονιά για την στιχουργό έκλεισε µε την συµµετοχή της στον 

δίσκο «Στην άκρη ενός φιλιού» της Μαργαρίτας Ζορµπαλά. Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε 

τους στίχους για τα τραγούδια «Άγριο µέλι» και «Θάλασσα» (σε µουσικές του Θάνος 

Μικρούτσικος), «Στην άκρη ενός φιλιού» (σε µουσική του Mc Olan) και «Η πεταλούδα της 

φωτιάς» (σε µουσική του O. Strok). Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Κυµµατούσα» 

του Αντρέα Παράσχου και του Αντώνη Μιτζέλου, «Αχ αλίµονο καρδιά µου» της Ευτυχίας 

Βλαχονάτσου και του Αντώνη Μιτζέλου, «Veinte anos» της Maria Teresa Vera, «Η πρώτη 

αγάπη (Ρώσικο)» του Okutzava, «Manha de carnival» του Antonio Maria και του Luis Bonfa, 

«Πόσο σε θέλω» του Γιάννη Σπυρόπουλου ¨Μπαχ¨ και το συγκρότηµα Τερµίτες, «Ταξίδι» του 

Αχιλλέα Περσίδη, «Ζω» της Ευτυχίας Βλαχονάτσου και του Αντώνη Μιτζέλου, «Δρόµοι 

παλιοί» σε ποίηση του Μανώλη Αναγνωστάκη και µουσική του Μίκη Θεοδωράκη και 

«Αναπόληση» του Αχιλλέα Περσίδη. 

 

Το 2001, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Τα ντουέτα της Χαρούλας» µε ερµηνεύτρια την Χάρις 

Αλεξίου. Στον δίσκο συµπεριλήφθηκε το τραγούδι της Λίνα Νικολακοπούλου «Χρόνια» από τον 

δίσκο «Paolo Conte / Χάρις Αλεξίου – Live». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα 

«Μπλέξαν οι γραµµές µας» του Νίκου Πορτοκάλογλου, «Κόκκινο γαρύφαλλο» του Νίκου 

Ιγνατιάδη, «Το τρένο φεύγει στις οχτώ» του Μάνου Ελευθερίου και του Μίκη Θεοδωράκη, 

«Καλιµπά» της Χάρις Αλεξίου και του Κώστα Χατζή, «Το παπάκι» του Νικόλα Άσιµου, 

«Τζαµάικα» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοϊζου, «Ροζ» του Γιάννη Μηλιώκα, 

«Μεσ’ τα δυο της µάτια» του Γιώργου Γκικοδήµα και του Γιάννη Ευσταθίου, «Ζήτα µου ό,τι 

θες» της Χάρις Αλεξίου, «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούµε» του Γιώργου Χρονά και Γιάννη 

Μαρκόπουλου, «Πες το κι έγινε» του Οδυσσέα Τσάκαλου και του Νίκου Πορτοκάλογλου και 

«Μπι παέσκο» του Κώστα Χατζή. Την ίδια χρονιά, η Λίνα Νικολακοπούλου συµµετείχε, επίσης, 

µε ένα της τραγούδι στον δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Η άσφαλτος που τρέχει». Το τραγούδι 

ήταν το «Τρελός για σένα» σε µουσική του Sting. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα 

«Θα ‘ρθω να σε βρω» του Χρήστου Παγώνη και του Τάκη Μπουρµά, «Το παλτό» της Ζωής 

Παναγιωτοπούλου και του Ηλία Λιούγκου, «Ο παλιός στρατιώτης», «Δεν σ’ έχω δει», «Πάρις» 

και «Μάτια καστανά» του Ισαάκ Σούση και του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, «Ιπτάµενο χαλί» του 

Άλκη Αλκαίου και του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, «Νύχτα στο ελληνικό», «Η κάθοδος του ενός», 
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«Πατριδογνωσία» και «Εσωτερικές ειδήσεις» του Μιχάλη Γκανά και του Μιχάλη 

Χριστοδουλίδη, «Κι έξω βρέχει» της Λίνας Δηµοπούλου και του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, 

«Μεθυσµένη βάρκα» του Μάνου Ξυδούς και του J Fearnley, «Κρυµµένα κλειδιά» 

(Παραδοσιακό) σε στίχους του Μάνου Ξυδούς, «Σε ξένο όνειρο» του Μιχάλη Γκανά και του 

Στάµου Σέµση, «Hasta siempre» της Nathale Cardone και του Carlos Puebla, «Η άσφαλτος που 

τρέχει», «Νυχτερίδα» και «Με της καρδιάς τον χτύπο» του Νίκου Ζούδιαρη, «Τα φαντάσµατα», 

«Το κακό» και «Λουλούδι» του Μανώλη Φάµελλου, «Άλλο θα πει αισθάνοµαι» του Σωτήρη 

Βώπη και του Τάκη Μπουρµά, «Ακραία συµπτώµατα» και «Η άλλη µου ζωή» του Ηλία 

Κατσούλη και του Νίκου Τάτση, «Το ζεϊµπέκικο κορµί σου» του Τάκη Μπουρµά και «Όσο 

περνάει ο καιρός» της Ζωής Παναγιωτοπούλου και του Ηλία Λιούγκου. Η στιχουργός, µε ένα 

της τραγούδι συµµετείχε και στον δίσκο «Το διάλειµµα κρατάει δυο ζωές» του Λαυρέντη 

Μαχαιρίτσα, όπου βασικός συνθέτης και ερµηνευτής ήταν ο ίδιος. Ο δίσκος σηµείωσε µεγάλη 

εµπορική επιτυχία και ξεπέρασε σε πωλήσεις τις εκατό χιλιάδες αντίτυπα. Η Λίνα 

Νικολακοπούλου συµµετείχε µε τους στίχους για το τραγούδι «Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και 

η γυναίκα» σε µουσική του Angelo Branduardi όπου ερµήνευσε ο ίδιος µαζί µε τον Λαυρέντη 

Μαχαιρίτσα. Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Μάτια δίχως λογική», «Έλα ψυχούλα 

µου», «Ο εγωκεντρικός» και «Η φάρµα» (σε στίχους του Ισαάκ Σούση), «Μέχρι αίµα να βγει» 

(σε στίχους και µουσική του Νίκου Μπότσα), «Το δυάρι», «Κλείσε τα µατάκια σου» και «Είναι 

το γέλιο σου» (σε στίχους της Λίνας Δηµοπούλου), «Πάρτι µε παλιούς σου εραστες» (σε στίχους 

του Μάνου Ελευθερίου), «Γιατί είναι τέχνη» (σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και µουσική 

του Δηµήτρη Μπαρµπαγάλα), «Τερατάκια τσέπης» (σε στίχους του Ισαάκ Σούση και µουσική 

του Angelo Branduardi) και «Τραγουδάκι» του Ευτύχη Ζαρµπ. Στον δίσκο «Άτακτη ζωή live» 

της Αφροδίτης Μάνου και της Ελένης Ροδά συµπεριλήφθηκε το τραγούδι της στιχουργού 

«Μοίρες» από το «Μαµά γερνάω». Ο δίσκος προέκυψε από την οµότιτλη µουσική παράσταση 

των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου και αποτελούταν από λαϊκά και έντεχνα 

τραγούδια. Τα τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Μια ζωή πληρώνω» του Τάκη Μουσαφίρη, 

«Nessumo mi puo giudicare» των Luciano Beretta, Miki Del Prete, Daniele Pace και Mario 

Panzeri, «Κόπηκες» του Σταµάτη Κραουνάκη, «Η δουλειά κάνει τους άντρες» του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοϊζου, «Βουρκωµένη Δευτέρα» του Διονύση Τζεφρώνη και 

του Γιώργου Ζαµπέτα, «Επεµβαίνεις» του Κώστα Τριπολίτη και του Σταµάτη Κραουνάκη, 

«Βαλίτσα» του Γιώργου Γιαννακόπουλου και του Γιώργου Μουζάκη, «Το δαχτυλίδι» της Εύης 
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Δρούτσα και του Κωνσταντίνου Παντζή, «Ο ξενύχτης» του Χαράλαµπου Βασιλειάδη και του 

Γιώργου Ζαµπέτα, «Εγώ είµαι ένα παλιόπαιδο» του Αναστάσιου Κουλούρη και του Πάνου 

Γαβαλά, «Το ανθρωπάκι» του Διονύση Τζεφρώνη και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Γόρδιος δεσµός» 

του Δηµήτρη Ιατρόπουλου και του Σταµάτη Καλλιανού, «Αν κάνω άτακτη ζωή» του Κώστα 

Ψυχογιού και του Γιώργου Μανισαλή, «Call me» του Giorgio Moronder και του Harry Debbie, 

«Ποιος το ξέρει» του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίµη Πλέσσα, «Το φαρµάκι όλου του 

κόσµου» του Κώστα Βίρβου και του Θοδωρή Δερβενιώτη, «Φθινοπωρινός σκύλος» της 

Αφροδίτης Μάνου, «Κακούργα µάνα έγινα» του Σπύρου Περιστέρη, «Johnny guitar» του Peggy 

Lee και του Victor Young, «Μα εσύ µε καις» του Σπύρου Γιατρά και του Αλέκου Χρυσοβέργη, 

«Για χατίρι σου» του Βαγγέλη Γκούφα και του Σταύρου Ξαρχάκου, «Είναι το στρώµα µου 

µονό» του Αλέκου Σακελλάριου και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Χάντρες» του Κώστα Πρετεντέρη 

και του Μίµη Πλέσσα, «Μας πήγανε πληµµέληµα» του Άκη Πάνου, «Ισόβια» του Στέφανου 

Ζυµπουλάκη και της Αµελοποίητα και «Η νύχτα» του Νίκου Γκάτσου και του Σταύρου 

Ξαρχάκου. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Τα µυστικά του κήπου» του συνθέτη Νίκου 

Κηπουργού. Με είκοσι επτά κοµµάτια από διάφορες θεατρικές παιδικές παραστάσεις, ο 

συγκεκριµένος δίσκος χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους παιδικούς δίσκους όλων 

των εποχών. Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους για τα τραγούδια «Το τραγούδι του 

γάµου», «Απ’ τα κουµπάκια ανάµεσα» και «Βλέφαρό µου». Τα υπόλοιπα κοµµάτια του δίσκου 

ήταν τα «Μικρή είσοδος», «Η νιφάδα» σε στίχους του Δηµήτρη Μαυρίκιου (ερµηνεία Έλλη 

Πασπαλά), «Ο ξερόλας» σε στίχους της Αγαθής Δηµητρούκα (ερµηνεία Διονύσης 

Σαββόπουλος), «Το καρδερινάκι» σε στίχους των Χάρη και Πάνου Κατσιµίχα (ερµηνεία Πάνος 

Κατσιµίχας), «Το µονοπάτι του λαγού» (Ορχηστρικό), «Αίνιγµα» σε στίχους του Νίκου 

Κηπουργού (ερµηνεία Αλκίνοος Ιωαννίδης), «Οι κλέφτες» (Ορχηστρικό), «Σεχραζάτ» σε 

στίχους του Σταµάτη Δαγδελένη (ερµηνεία Λιζέττα Καληµέρη), «Καράβι µου καραβάκι» σε 

στίχους του Θωµά Μοσχόπουλου (ερµηνεία Βασίλης Παπακωνσταντίνου), «Το τραγούδι της 

πεντάµορφης» σε στίχους της Ξένιας Καλογεροπούλου (ερµηνεία Σαββίνα Γιαννάτου), 

«Χορεύουµε;» (Ορχηστρικό), «Οι ιππόται πότε πότε» σε στίχους του Σταµάτη Δαγδελένη 

(ερµηνεία Δώρος Δηµοσθένης), «Ο µικρός πρίγκιπας» σε στίχους του Κώστα Καρτελιά 

(ερµηνεία Μελίνα Κανά), «Ο καµπουράκος» σε στίχους της Αγαθής Δηµητρούκα (ερµηνεία 

Σπύρος Σακκάς), «Στο τσίρκο του Νίνο» (Ορχηστρικό), «Κίτρινο» σε στίχους του Δηµήτρη 

Μαυρίκιου (ερµηνεία Άρης Χριστοφέλλης), «Πουπουλένια σύννεφα» σε στίχους της Ξένιας 
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Καλογεροπούλου (ερµηνεία Μαρία Φαραντούρη), «Ο Μίδας» σε στίχους του Παρασκευά 

Καρασούλου (ερµηνεία Διονύσης Σαββόπουλους), «Η µαύρη γάτα» σε στίχους του Δηµήτρη 

Μαυρίκιου (ερµηνεία Σπύρος Σακκάς), «Η µπαλάντα των σκουπιδιών» σε στίχους του Σταµάτη 

Δαγδελένη (ερµηνεία Θανάσης Βέγγος, Έλλη Πασπαλά, Άρης Χριστοφέλλης), «Τα χρώµατα 

του κήπου» (Ορχηστρικό), «Ήλιε µου» σε στίχους της Λένας Κιτσοπούλου (ερµηνεία Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου), «Πόσα ο ύπνος θα του φέρει» σε στίχους του Μιχάλη Γκάνα (ερµηνεία 

Νένα Βενετσάνου) και «Μυστικό» σε στίχους του Θανάση Παπακωνσταντίνου (ερµηνεία 

Χρήστος Θηβαίος). Το 2001, επίσης, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ανάσα» µε ερµηνεύτρια την 

Μαρίνα Σκιαδαρέση. Ένας δίσκος που κινούταν σε ρυθµούς jazz και rock. Ο δίσκος 

αποτελούταν από εννέα καινούργια τραγούδια και πέντε διασκευές. Στον δίσκο 

συµπεριλήφθηκαν τα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου «Χειροκρότηµα» από τον δίσκο 

«Δικαίωµα» και «Πριν το τέλος» από τον δίσκο «Διαίρεση». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου 

ήταν τα «Μόνη» του Γιάννη Χανιωτάκη, «Dust in the wind» των Cansas, «Άσκοπα» του Σπύρου 

Παπαδόπουλου και του Μιχάλη Ρίζου, «Ηµίφως» της Έλιας Ζερβού και του Λαυρέντη 

Μαχαιρίτσα, «Ψέµατα» του Νίκου Πορτοκάλογλου, «Ανόητες Αγάπες» του Χάρη και του 

Πάνου Κατσιµίχα, «Δε µ’ αγαπάς» του Αναστάσιου Κουλούρη και του Πάνου Γαβαλά, «Μικρό 

τραγούδι» του Σίµου Κοροβέση, «Μια βόλτα στα βαθιά µαζί σου» του Σωκράτη Μάλαµα, 

«Ψύχωση του αιώνα» της Έφης Κοντοπούλου και του Σίµου Κοροβέση, «Αύριο» της Μαρίνας 

Σκιαδαρέση και «Σ’ αυτήν την παραλία» του Κώστα Στρατηγόπουλου. Τέλος, η χρονιά έκλεισε 

δισκογραφικά για την στιχουργό µε την συµµετοχή της στον δίσκο «Η αγάπη είναι πορτοκάλι» 

που ερµήνευσε ο Γιώργης Χριστοδούλου. Στον συγκεκριµένο δίσκο συµµετείχε µε το τραγούδι 

«Καληνύχτα κοιµήσου» από τον δίσκο «Εξ αδιαιρέτου». Τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου 

ήταν τα «Άστο στη µέση», «Χωριστά και µαζί» και «Η αγάπη είναι ένα πορτοκάλι» του Γιώργη 

Χριστοδούλου, «Πέφτεις» του Γιώργου Κρητικού και του Σταµάτη Χατζηευσταθίου, «Ένα 

µάθηµα απλό» του Δηµήτρη Βραχνού και των Γιώργο Κωστόπουλου και Μαρία Μπατιστάτου, 

«Το κίτρινο πουκάµισο» του Γιώργη Χριστοδούλου και των Peter Freudenthaler και Volker 

Hinkel, «Ο δικός µας κόσµος» του Γιώργη Χριστοδούλου και του Θωµά Αλεξανδρή, «Σκέψου 

το ξανά» του Δηµήτρη Βραχνού και του Γιώργη Χριστοδούλου, «Για σένα» του Θάνου 

Φουργιώτη και του Γιώργη Χριστοδούλου και «Πες µου ναι» του Άρη Δαβαράκη και των 

Angelo Badalamenti και Tim Booth. 
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Το 2002, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Οπωσδήποτε παράθυρο», όπου ο λόγος της Λίνας 

Νικολακοπούλου συναντήθηκε µε τις µελωδίες του Νίκου Αντύπα και του Γιάννη Σπαθά. Τα 

τραγούδια του δίσκου ήταν τα «Αι Γιάννης» (ερµηνεία Ελένη Βιτάλη), «Τζίλτα» (ερµηνεία 

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και Σπείρα Σπείρα), «Η ώρα» (ερµηνεία Χάρης Κατσιµίχας), 

«Οπωσδήποτε παράθυρο» (ερµηνεία Τάνια Τσανακλίδου), «Η µπλούζα» (ερµηνεία Ελένη 

Βιτάλη), «Ναι θα πω» (ερµηνεία Μελίνα Ασλανίδου), «Σήµερα δεν ήθελα πολλά» (ερµηνεία 

Μανώλης Λιδάκης), «Τρόµαξα» (ερµηνεία Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και Ελένη Βιτάλη), 

«Αφρός» (ερµηνεία Πάνος Κατσιµίχας) και «Πυρόσβεση» (ερµηνεία Ελένη Βιτάλη). Στην 

συνέχεια, ακολούθησε η συµµετοχή της στον δίσκο «Κρυφό φιλί» του Μιχάλη Χατζηγιάννη µε 

το παλιό της τραγούδι «Το πάρτι» από τον δίσκο «Στο δρόµο µε τα χάλκινα». Ο συγκεκριµένος 

δίσκος έγινε τριπλά πλατινένιος και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Τα υπόλοιπα τραγούδια του 

δίσκου ήταν τα «Χειµώνας», «Το σ’ αγαπώ», «Θέλω ν’ αφεθώ», «Εκδροµή» και «Παίρνω 

ευθύνη» της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Καπνός» της Ελεάνας Βραχάλη 

και του Δηµήτρη Τσούκα, «Δεν έχω χρόνο» της Μαριανίνας Κριεζή και του Μιχάλη 

Χατζηγιάννη, «Κρυφό φιλί», «Είσαι εδώ» και «Χωρίς αναπνοή» της Ελένης Ζιώγα και του 

Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Κλείνω τα µάτια» του Δηµήτρη Κοντόπουλου και του Μιχάλη Σφήκα 

και «Προσπαθώ» του Δηµήτρη Βραχνού και του Soumka. Την ίδια χρονιά, συµπεριλήφθηκε 

στον δίσκο «Cine Κεραµεικός – Live» της Χάρις Αλεξίου το τραγούδι «Συναυλία» (από τον 

δίσκο Δι ευχών) της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε µία από τις ζωντανές 

εµφανίσεις της ερµηνεύτριας στο cine ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. Τα τραγούδια του διπλού δίσκου ήταν τα 

«Της ταβέρνας το ρολόι» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Κάτω απ’ τη µαρκίζα» του Μάνου Ελευθερίου 

και του Γιάννη Σπανού, «Χρόνια χελιδόνια» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Χρήστου 

Νικολόπουλου, «Μάτια µου µάτια µου» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Σταύρου 

Κουγιουµτζή, «Οι φίλοι», «Όνειρα αγόρια µου», «Να ‘µαι καλά», «Ρεµπέτικος σκοπός» και «Η 

παλιά αγορά» της Χάρις Αλεξίου, «Εξαρτάται» του Ανδρέα Νεοφυτίδη και του Μάριου Τόκα, 

«Πόσο σε θέλω» του Γιάννη Σπυρόπουλου και του συγκροτήµατος Τερµίτες, «Λίγα ψίχουλα 

αγάπης» του Κώστα Βίρβου και του Σταύρου Τζουανάκου, «Ούζο όταν πιείς» του Αιµίλιου 

Σαββίδη και του Σώσου Ιωαννίδη, «Δε θα ξανά αγαπήσω» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του 

Μάνου Λοϊζου, «Μια παλιά ιστορία» του Κώστα Βίρβου και του Στέλιου Καζαντζίδη, 

«Παποράκι (Παποράκι του µπουρνόβα)» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοϊζου, 

«Οι θαλασσινοί» του Στέλιου Γεράνη και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Μάλιστα κύριε» του Αλέκου 
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Καγιάντα και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Το καράβι» των Χαράλαµπο Βασιλειάδη και Νίκο 

Βελιώτη και του Γιώργου Ζαµπέτα, «Ο φαντάρος» του Μανώλη Ρασούλη και του Μάνου 

Λοϊζου, «Τέλι τέλι τέλι» του Πυθαγόρα και του Μάνου Λοϊζου, «Μία είναι η ουσία» του 

Λευτέρη Χαψιάδη και του Χρήστου Νικολόπουλου, «Καηµό µεσ’ την καρδούλα µου» της 

Δήµητρας Σκαρβέλη και του Κώστα Σκαρβέλη, «Δε θα ξαν’ αγαπήσω (Το µερτικό µου απ’τη 

χαρά)» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και Μάνου Λοϊζου και «Η ξενιτιά (Με γέρασε η ξενιτιά)» 

του Απόστολου Καλδάρα. Τέλος, δισκογραφικά η δεύτερη δεκαετία έκλεισε για την Λίνα 

Νικολακοπούλου µε τον δίσκο «Καινούργια µυστικά». Ο δίσκος αποτελούταν από δέκα τέσσερα 

τραγούδια της στιχουργού που είχαν επανακυκλοφορήσει στο παρελθόν. Τα τραγούδια δίσκου 

ήταν τα «Καηµέ του κόσµου» (ερµηνεία Κώστας Καλδάρας, Γιώργος Νταλάρας), «Κύµατα» 

(ερµηνεία Χάρις Αλεξίου), «Πρίν το τέλος» (ερµηνεία Βασίλης Παπακωνσταντίνου), «Ποτέ» 

(ερµηνεία Μανώλης Μητσιάς), «Βίντεο» (ερµηνεία Δήµητρα Γαλάνη), «Χωρίς Αναφορές» 

(ερµηνεία Γιάννης Πάριος), «Κόσµε µου ‘γινες πληγή» (ερµηνεία Δηµήτρης Μητροπάνος), «Ο 

κόσµος πήγε πάσο» (ερµηνεία Γιώργος Νταλάρας), «Επέτειος» (ερµηνεία Μανώλης Μητσιάς), 

«Έτσι όπως τα λες» (ερµηνεία Δήµητρα Γαλάνη), «Στην άκρη ενός φιλιού» και «Αχ πεταλούδα 

της φωτιάς» (ερµηνεία Μαργαρίτα Ζορµπαλά), «Θάλασσα» (ερµηνεία Milva) και «Δεν υπάρχω» 

(ερµηνεία Βασίλης Παπακωνσταντίνου).  
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Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Συλλογή στίχων (γραµµένοι πάνω σε µουσικές συνθέσεις της 

Αγγελικής - Φωτεινής Σαρταρίδου) 
 

 

ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ 

 

Μικρό παιδί όλο ταξίδευα 

Σ’ όσα διέταζε µόνο η καρδιά. 

Βουνά ψηλά κι ανεµόπτερα 

Ήταν οι φίλοι που ‘χα κρυφά. 

 

Τώρα κλειστά τα µάτια κρατώ 

Πάνω σε τοίχους σκαλίζω φτερά 

Θέλω να πετάξω σε τόπους µακρινούς 

Όπως πετούσα τότε παλιά. 

 

Θέλω να πετάξω σε τόπους µακρινούς 

Όπως πετούσα τότε παλιά. 

 

Μεγάλωσα και έτσι ξέχασα 

Ήχους κρυφούς ν’ ακούω εγώ. 

Σε ένα βήµα πώς προσπέρασα; 

Τις νότες που µ’ έµαθαν να τραγουδώ. 
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Τώρα κλειστά τα µάτια κρατώ 

Πάνω σε τοίχους σκαλίζω φτερά 

Θέλω να πετάξω σε τόπους µακρινούς 

Όπως πετούσα τότε παλιά. 

 

Θέλω να πετάξω σε τόπους µακρινούς 

Όπως πετούσα τότε παλιά. 
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ΠΕΡΑ ΜΑΚΡΙΑ 

 

Τώρα άλλου, να µε κοιτώ, 

φωτογραφίες να σκίζω εγώ. 

Τόσα πολλά, τα µυστικά 

που µε πρόδωσαν ξανά και ξανά. 

 

Δεν θα γυρίσω σ’ όσα µ’ έκαψαν εδώ, 

θέλω να ζήσω, να χαθώ, να ονειρευτώ. 

Παίρνω εµένα και κοιτώ πέρα µακριά. 

Πίσω αφήνω τα ποτέ και τα παλιά, 

να ξεχαστούν. 

 

Μην ακουστώ, κλαίω σιγά, 

άλλη σελίδα ανοίγω κρυφά. 

Και προσπαθώ, να τραγουδώ, 

απ’ την φωνή µου, ν’ ακούσω εγώ. 

 

Δεν θα γυρίσω σ’ όσα µ’ έκαψαν εδώ, 

θέλω να ζήσω, να χαθώ, να ονειρευτώ. 

Παίρνω εµένα και κοιτώ πέρα µακριά. 

Πίσω αφήνω τα ποτέ και τα παλιά, 

να ξεχαστούν. 
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ΟΛΑ ΕΔΩ 

 

Εκεί που πας εσύ 

δεν θα ‘χει όνειρα 

δεν θα ‘χει πρόσωπα να βρεις 

µόνο πληγές παλιές 

που ‘µειναν ανοιχτές. 

 

Εκεί που πας εσύ 

δεν θα ‘χει θάλασσες 

δεν θα ‘χει τίποτα να δεις 

µόνο φωτιές του χτες 

που ‘µειναν άσβηστες. 

 

Όλα εδώ, να κλείσουν, µην ξεχαστείς 

τίποτα να µην µείνει ανοιχτό. 

 

Μία στιγµή, καράβι είναι το κορµί 

που σε πετά, σε άγνωστα νερά 

να κολυµπάς, µέχρι να πνιγείς 

δίχως πυξίδα µέσα σ’ έρηµα στενά 

µόνος να γυρνάς, δίχως πανιά 

κι αν µπερδευτείς, θυµήσου, µην ξεχνάς 

πως όλα αρχίζουν και τελειώνουνε εδώ 

µην καθυστερείς, γέλα δυνατά. 
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Ό,τι πάνω στην ανάσα σου κολλήσαν 

και ό,τι θελήσαν µε το ζόρι να φορέσεις 

ασ’ το 

µην πάρεις τίποτα µαζί 

γιατί εδώ 

τελειώνουν όλα. 

 

Ό,τι δικό τους σου χάρισαν εδώ 

καψ’ το σαν έρθει η ώρα και η στιγµή 

άκουσέ µε 

µην πάρεις τίποτα µαζί 

γιατί εδώ 

τελειώνουν όλα. 
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ΓΙΝΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 

 

Να προσπαθείς, να µην ζητάς 

Και να δουλεύεις όσο µπορείς. 

Να χαίρεσαι, να τ’ ακουµπάς 

Δίχως να ρωτάς πολλά. 

 

Σήκω, κάτσε, µην πονάς 

Χαµογέλασε για εµάς 

Ξεχνά ό,τι επιθυµείς 

Γίνε όπως θέλουµε εµείς. 

 

Σήκω, κάτσε, µην πονάς 

Χαµογέλασε για εµάς 

Ξεχνά ό,τι επιθυµείς 

Γίνε όπως θέλουµε εµείς. 

 

Ίσως κάποτε ακουστείς 

Τώρα όµως είναι νωρίς 

Μην σκεφτείς, µην απορείς 

Μόνο εσύ να προσπαθείς. 

 

Σήκω, κάτσε, µην πονάς 

Χαµογέλασε για εµάς 

Ξεχνά ό,τι επιθυµείς 

Γίνε όπως θέλουµε εµείς. 
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Σήκω, κάτσε, µην πονάς 

Χαµογέλασε για εµάς 

Ξεχνά ό,τι επιθυµείς 

Γίνε όπως θέλουµε εµείς. 
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Η ΝΕΑ ΣΤΟΛΗ 

 

Μια µέρα θα ‘ρθει 

Σαν νέα γιορτή 

Το νέο κουστούµι 

Η νέα στολή. 

 

Θα φαίνεται πριν µπεις σ’ αυτήν καλύτερη απ’ του χτες 

Μα θα ‘ναι αλλιώς 

Σφιχτή παντού 

Και δίχως νόηµα 

Πώς στένεψε ο γιακάς; 

 

Θα ‘ναι τότε η ώρα και η στιγµή 

Που θα κοστίζει ο αέρας 

Θα ‘ ναι τότε η ώρα και η στιγµή 

Που θα ‘σαι εκεί µα δεν θα έχεις πια φωνή. 

 

Θα ‘ναι τότε η ώρα και η στιγµή 

Που θα πληρώνεται ο ήλιος 

Θα ‘ναι τότε η ώρα και η στιγµή 

Που θα κοιτάς µα δεν θα βλέπεις πια το φως 

Θα είναι όλα αλλιώς. 

 

Θα ‘σαι εδώ, θα ‘µαι αλλού 

Θα πονάς, θα πονώ 

Μα δεν θα µπορώ από εκεί να σε αγγίξω 

Θα ζητάς, λίγο φως 

Θα σου πουν, γίνε εγώ 

Και έτσι ίσως µια στιγµή ακόµα σου χαρίσουν 

Θα ‘ναι αργά, σκοτεινά 
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Δίχως γη, κι ουρανό 

Τίποτα ξανά εδώ δεν θα ‘ναι πάλι ίδιο 

Θα σφυράς δυνατά 

Δεν θα κλαις, θα γελάς 

Ανθρωπιά εσένα δεν θα σου έχει µείνει ίχνος 

Θα ‘σαι ένας άλλος εαυτός. 
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ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΚΥΝΗΓΩ 

 

Μέρα και νύχτα σε κυνηγώ 

Μακριά πολύ, σ’ όνειρα µέσα 

Σε κήπους, σε ήχους, σε ψεύτικους στίχους 

Μα δεν σε συναντώ. 

 

Είσαι ηλιαχτίδα µα και βροχή 

Γράφω εγώ, σβήνεις εσύ 

Μες τους θορύβους, µες την σιγή 

Ζητώ ένα σου φιλί. 

 

Ποιο φως λοιπόν στα µάτια µου ζητάνε να φορέσω; 

Θηλιά που σφίγγει έναν λαιµό γειρτό το φως σου 

θηλιά που εγώ την πέρασα σ’ αυτή την γη µονάχος 

θηλιά που εγώ την λάτρεψα και ας µ’ άφησε γυµνό. 

 

Μες τα συντρίµµια, µες τον καπνό 

Ψάχνω εσένα, χάνοµαι ‘γω 

Πίσω απ’ τις µπάρες, µες τ’ αλκοόλ 

Προσµένω να σε βρω. 

 

Ίσως στο τέλος, κάπου άλλου 

Κάπου κρυφά, σε µια γωνιά 

Ίσως θελήσεις, να ‘ρθεις κοντά 

Μα δεν θα είµαι εδώ. 

 

Ποιο φως λοιπόν στα µάτια µου ζητάνε να φορέσω; 

Θηλιά που σφίγγει έναν λαιµό γειρτό το φως σου 

θηλιά που εγώ την πέρασα σ’ αυτή την γη µονάχος 

θηλιά που εγώ την λάτρεψα και ας µ’ άφησε γυµνό. 
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ΑΛΛΟΙ ΣΤΟ ΠΡΙΝ ΑΛΛΟΙ ΜΕΤΑ 

 

Νιώθω 

σαν από αυτούς που τριγυρίζουν στις πλατείες κι όµως κουβέντες ανταλλάσσουν µε τ’ αστέρια 

τόσο µόνος 

όχι γιατί δεν έχω δίπλα µου πουλιά 

µα γιατί οι πλάτες τους απόκτησαν καµπούρες 

και το κελάηδηµά τους έπαψε τον κόσµο να ανθίζει. 

 

Φεύγουν όλα κι αρχίζουν ξανά 

Μνήµες κενές, άδεια κουτιά 

Η ζωή δεν µας πάει πουθενά 

άλλοι στο πριν, άλλοι µετά. 

 

Η λίµνη λοιπόν 

η λίµνη µου 

µοναδική µελωδία και για σήµερα. 

Σ’ αφήνω 

προσπάθησα να σε κάνω να καταλάβεις 

δεν έχω κάτι άλλο να σου πω 

ίσως 

κάποια στιγµή 

σαν άλλοι τα πούµε κάπου άλλου 

ίσως... 
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2. Ανεξάρτητα στιχουργικά δηµιουργήµατα 

 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΩ, ΠΡΟΧΩΡΑ 
 
Για µένα υπάρχω, προχώρα 
Μην µείνεις εδώ, τον δρόµο θα βρω 
Δεν µε πληγώνει µια µπόρα 
Να πας όπου θες, να πας στο καλό. 
 
Να βρεις τα παλάτια, 
Τους πρίγκιπες που ‘χουν 
Τα µάτια σου ονειρευτεί. 
Εγώ θα περνάω, θα µένω, 
Θα φεύγω, θα ζω για την κάθε στιγµή. 
 
Γεννήθηκα, µεγάλωσα 
Μ’ όλο τον κόσµο µάλωσα 
Για µία σπιθαµή. 
 
Δεν µ’ ένοιαξε πως έστρωσα 
Ας κοιµηθεί το κρύο σου 
Μαζί µου στο τσιµέντο. 
 
Για µένα υπάρχω προχωρά 
Θα µείνω εδώ, στον κόσµο αυτόν. 
Δεν θα µε πληγώσει µια µπόρα 
Αδιάφορη η γνώµη όλων αυτών. 
 
Να βρεις τα παλάτια, 
Τους πρίγκιπες που ‘χουν 
Τα µάτια σου ονειρευτεί. 
Εγώ θα περνάω, θα µένω, 
Θα φεύγω, θα ζω για την κάθε στιγµή. 
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ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ ΤΡΥΦΕΡΟ 
 
Είσαι ένα µικρό λουλούδι 
Λουλουδάκι τρυφερό 
Θα σε κάνω εγώ τραγούδι 
Θα σε έχω σαν " Θεό ". 
 
Έλα να βρούµε ένα κήπο 
Να χωθούµε µέσα και οι δυο. 
 
Είσαι ένα φαναράκι 
Που µου δείχνει την ζωή 
Σαν να είµαι εγώ παιδάκι 
Και µεγάλος να ‘σαι εσύ. 
 
Είσαι ένα φαναράκι 
Που µου δείχνει την ζωή. 
 
Χαµογελαστός να δίνεις 
Φως στην γκρίζα µου ψυχή 
Μείνε στην καρδιά µου πλάι 
Για να ζω µ’ ένα γιατί. 
 
Έλα να µπούµε σ’ ένα πλοίο 
Η µατιά του ηλίου να σε δει. 
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ΕΝΑ ΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Σ’ ένα σταθµό κλαις και τριγυρίζεις 
Σε τόσους δίπλα, µα δεν σε κοιτά κανείς 
Τα δάκρυά σου µόνος καθαρίζεις 
Με τ’ άδεια χέρια που σ’ άφησαν αυτοί 
Και στην καρδιά σου σιγοψιθυρίζεις. 
 
Φόρεσαν σκοτάδι στο µικρό παιδί σου 
Σου ‘φεραν ξύδι και βρώµικο νερό 
Ποτέ δεν είχες βήµα ν’ ακουστεί η φωνή σου 
Φώλιαζες πάντα πάνω στο σταυρό 
Ή προσκυνούσες το βρωµερό χαλί σου. 
 
Το ‘να τιµόνι σ’ έβγαλε στο κύµα 
Τ’ άλλο σε σύρµα, που τρυπά βαθιά 
Πώς να µην κοπεί το κάθε νήµα; 
Πώς να χορτάσουν τ’ αχόρταγα σκυλιά; 
Όταν διψούν µονάχα για το χρήµα. 
 
Ποια άγια µήτρα σε στρίµωξε κρυφά 
Πριν σε ρωτήσει αν θες ή αν δεν θες 
Εδώ να σε τρυπούν ατσάλινα καρφιά 
Και να πεινάς στο αύριο και στο χτες 
Δίχως κανείς να ρίχνει µια λοξή µατιά. 
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ΣΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ 
 
Μ’ ένα ποντίκι µάλωσα 
Από την Δραπετσώνα. 
Σαν πήγα στου µπάρµπα Θωµά 
βγήκε απ’ την κρυψώνα. 
 
Απάνω µου ξεχύθηκε 
Με πάθος και µε µίσος 
Το µάτι µου φοβήθηκε 
Και έπεσα στο πλήθος. 
 
Τρέχω στον Κώστα, τρέχω στην Βέρα 
Ψηλά πετάω στον αέρα 
Πιάνω τον Σπύρο, πιάνω την Μίνα 
Πάνω στην µαύρη πέφτω χήνα. 
 
Τους ξάφνιασα όλους εδώ 
Με την αντίδρασή µου. 
Πρέπει ν’ αντισταθώ εγώ 
Για την υπόληψή µου. 
 
Μαχαίρι παίρνω γρήγορα 
Και πάω να καρφώσω 
Τον πόντικα µε την ουρά 
Εµένα να γλιτώσω. 
 
Τρέχω από δω, τρέχω από ‘κει 
Μα την γλιτώνει στην στιγµή. 
Να σου ο γάτος, σαν δώρο ήρθε 
Όλοι ηρεµήσαν µόλις µπήκε. 
 
Δίπλα στην πόρτα, σε µια γωνιά 
Το ‘κανε Θεέ µου µια χαψιά 
Και ‘γω το µάτι κλείνω στην Βούλα 
Και γλου γλου γλου σαν γαλοπούλα. 
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 
Πόσες αναµνήσεις τα τραγούδια 
Φέρνουν απ’ την µια στιγµή στην άλλη 
Είναι σαν πολύχρωµα λουλούδια 
Που µεθούν µε νότες το κεφάλι. 
 
Ειν’ η µουσική µια αθανασία 
Μένει κι ας µην είµαστε εκεί 
Πάντα σαν µια άγνωστη αιτία 
Σε ζαλίζει όπως το κρασί. 
 
Γίνονται οι ήχοι ιστορία 
Μες τα χέρια πάντα ενός ζογκλέρ 
Και µαγεία η φαντασία 
Μες στο Κις Λορέν και στο Εκλέρ. 
 
Ειν’ η µουσική µια αθανασία 
Μένει κι ας µην είµαστε εκεί 
Πάντα σαν µια άγνωστη αιτία 
Σε ζαλίζει όπως το κρασί. 
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ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΩ 
 
Θα µείνω εδώ και θα υπάρχω 
Και ας θέλετε εγώ να γίνω παρελθόν 
Στα χέρια σας επάνω δεν θα σπάσω 
Παράξενο γεννήθηκα να είµαι ον. 
 
Τα χρόνια µε ‘µαθαν να παλεύω 
Αντίπαλος για µένα ήταν ο κόσµος σας 
Που πάντα µε ωθούσε να γυρεύω 
Λύσεις καινούργιες, αντίποινα στα µέτρα σας. 
 
Μένω στον άδικό σας κόσµο 
Αντίθετος σε όσα επιβάλλετε 
Μαζί µε όσους πιάνω απ’ τον ώµο 
Να φτιάξουµε αυτά που αναβάλετε. 
 
Θα µείνω εδώ και θα υπάρχω 
Να καίω όσα στα µούτρα µας πλασάρετε 
Σας λέω πως ποτέ δεν θα αφήσω 
Αυτά που η φαντασία µου φαντάζεται. 
 
Θα µείνω εδώ και θα υπάρχω 
Να αλλάζω ό, τι βίαια µας φορέσατε 
Σας λέω πως στο µέλλον δεν θα κλάψω 
Μπροστά σας πάντα εµένα εσείς θα έχετε. 
 
Μένω στον άδικό σας κόσµο 
Αντίθετος µε ό, τι επιβάλλετε 
Μαζί µε όσους πιάνω απ’ τον ώµο 
Να φτιάξουµε αυτά που αναβάλετε. 
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73 

Εισαγωγικό σηµείωµα 

 
Το Παράρτηµα περιλαµβάνει όλους τους στίχους από τα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου 

από το έτος 1981 έως και το έτος 2002. Επισηµαίνεται, επίσης, πως δεν συµπεριλήφθηκαν, τόσο 

οι δίσκοι που αποτελούνταν µόνο από τραγούδια που είχαν επανακυκλοφορήσει σε 

προηγούµενους δίσκους, όσο και τα τραγούδια που γράφτηκαν για θεατρικά έργα. 
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ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LYRA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1981 
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ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΡΩΝΩ ΤΟ ΦΙΛΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Βίκυ Μοσχολιού 

 

Εσύ κλεισµένος στο σκοτάδι 
για να σωθείς απ’ τους γνωστούς 
κι εγώ ξηµέρωµα στον ‘Αδη 
να ξεφορτώνω τους πιστούς 

Εσύ σε πόρτα σιδερένια 
να ζωγραφίζεις αστραπές 
κι εγώ µε δάχτυλα κερένια 
να σβήνω νύχτα τις φωτιές 

Εσύ µε βρώµικο µαντήλι 
να καθαρίζεις το γυαλί 
κι εγώ µε σκουριασµένα χείλη 
να σου λερώνω το φιλί 
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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Βίκυ  Μοσχολιού 

 

Αν είµαστε στο τραίνο Θησείο-Πειραιά, 
θα σου ’βαζα στο χέρι δυο λόγια τυχερά. 
Κι αν έπεφτε και χιόνι εδώ στην Άνω Δάφνη, 
θα µπαίναµε στο “Pony” ο κόσµος να µας ψάχνει. 

Κι όπως θα ’πεφτε η βροχή, για φαντάσου, φορτωµένους 
όλους τους ερωτευµένους, σε µια τσίγκινη σκεπή, 
κι από πάνω ο Θεός, µε τον Άγιο Βαλεντίνο, 
σ’ αγαπώ και δε σε δίνω κανενός. 

Αν είχαµε για σπίτι ετούτα τα φιλιά, 
ποιος θα ’γραφε τραγούδι πως είµαστε αγκαλιά; 
Κι αν έβγαινε φεγγάρι ψηλά στη Μεσογείων 
ποιος θ’ άντεχε να πάρει το δρόµο των Αγίων; 

Κι όπως θα ’πεφτε η βροχή, για φαντάσου, φορτωµένους 
όλους τους ερωτευµένους, σε µια τσίγκινη σκεπή, 
κι από πάνω ο Θεός, µε τον Άγιο Βαλεντίνο, 
σ’ αγαπώ και δε σε δίνω κανενός, 
κι από πάνω ο Θεός, µε τον Άγιο Βαλεντίνο, 
σ’ αγαπώ και δε σε δίνω κανενός. 
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ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΙNOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1981 
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Μου ‘λεγες δεν έχω χρόνια για να χάσω, 
τι µπορούσα να σου πω 
όλα εδώ µε πνίγουν πώς να ησυχάσω, 
τι περίµενες να πω 
κάθε µέρα διαβασµένη εφηµερίδα, 
όλα γίνανε παλιά 
γέµισε η σελίδα, φτάνουν όσα είδα, 
φτάνει τόση ερηµιά 

Ξέρω τώρα τι σηµαίνει να σωπαίνεις, 
Τι µπορούσα να σου πω 
Κάθε τόσο κι άλλη αλήθεια να µαθαίνεις, 
τι περίµενες να πω 

Τα παγκάκια, οι πλατείες, µας χρεώνουν 
τόσες άδειες Κυριακές 
Κι όλη η ζωή µας χάνετε στους δρόµους, 
ό, τι έµεινε απ’ το χτες 

Κι όπως σφύριζαν τα τρένα µες στον κόσµο, 
τι µπορούσα να σου πω 
Δυο µεγάφωνα βραχνά για τόσο κόσµο, 
τι περίµενες να πω 

Κι όπως έψαχνες για θέση σε κοιτούσα 
και τα µάτια µου φωτιά 
Τέταρτο βαγόνι, νούµερα και σκόνη 
η ζωή µου τώρα πια 
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ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Δύσκολοι καιροί και ξένοι 
κανείς δεν ξέρει τι συµβαίνει 
κανείς τις µέρες τώρα δεν ξεχωρίζει 
Λόγια σκόρπια στους διαδρόµους 
φανάρια κίνηση στους δρόµους 
στους δρόµους που κανένας 
δεν σε γνωρίζει 

Δύσκολοι καιροί και γκρίζοι 
κανείς κανέναν δε γνωρίζει 
κανείς δεν έχει κάποιον 
να πει µια λέξη 
Μόνο εσύ κοντά µου µείνε 
ανάσα της ζωής µου γίνε 
µονάχα εσύ για µένα 
έχεις πονέσει 
Μόνο εσύ κοντά µου µείνε 
ανάσα της ζωής µου γίνε 
µονάχα εσύ για µένα 
έχεις πονέσει 

Δύσκολοι καιροί και ξένοι 
εσύ στον ώµο µου γερµένη 
µετράς τα βήµατά µας 
µες στο σκοτάδι 
γύρω ο κόσµος που περνάει 
ο κόσµος µόνος που γερνάει 
το λάθος της ζωής του 
να καταλάβει 

Δύσκολοι καιροί και γκρίζοι 
κανείς κανέναν δε γνωρίζει 
κανείς δεν έχει κάποιον 
να πει µια λέξη 
Μόνο εσύ κοντά µου µείνε 
ανάσα της ζωής µου γίνε 
µονάχα εσύ για µένα 
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έχεις πονέσει 
Μόνο εσύ κοντά µου µείνε 
ανάσα της ζωής µου γίνε 
µονάχα εσύ για µένα 
έχεις πονέσει 

Δύσκολοι καιροί και ξένοι 
κανείς δεν ξέρει τι συµβαίνει 
κανείς τις µέρες τώρα δεν ξεχωρίζει 
Λόγια σκόρπια στους διαδρόµους 
φανάρια κίνηση στους δρόµους 
στους δρόµους που κανένας 
δεν σε γνωρίζει 

Δύσκολοι καιροί και γκρίζοι 
κανείς κανέναν δε γνωρίζει 
κανείς δεν έχει κάποιον 
να πει µια λέξη 
Μόνο εσύ κοντά µου µείνε 
ανάσα της ζωής µου γίνε 
µονάχα εσύ για µένα 
έχεις πονέσει 
Μόνο εσύ κοντά µου µείνε 
ανάσα της ζωής µου γίνε 
µονάχα εσύ για µένα 
έχεις πονέσει 
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Της νύχτας οι φωνές, του δρόµου το φανάρι. 
Ποιος ξέρει πού γυρνάς, που να ‘ρθω να σε βρω. 
Ας ήταν µια φορά ακόµα να σε δω 
να βγεις στο δρόµο µου µπροστά 
µαζί σου να µε πάρεις. 

Δεν είν’ η αγάπη ζωγραφιά τα χρώµατα ν’ αλλάξεις, 
δεν είν’ αστέρι ο καηµός τη µέρα να κρυφτεί, 
ούτε παιχνίδι είν’ η καρδιά στην άµµο για να γράψεις, 
δεν είν’ η αγάπη ζωγραφιά, σου το ’χω ξαναπεί. 

Της νύχτας οι φωνές, τα σπίτια που παλιώνουν, 
παράθυρα κλειστά σε πνίγουν στο λαιµό. 
Ας ήταν µια φορά ακόµα να σε δω 
την ώρα αυτή που σαν σκιές 
τα λάθη µεγαλώνουν. 

Δεν είν’ η αγάπη ζωγραφιά τα χρώµατα ν’ αλλάξεις, 
δεν είν’ αστέρι ο καηµός τη µέρα να κρυφτεί, 
ούτε παιχνίδι είν’ η καρδιά στην άµµο για να γράψεις, 
δεν είν’ η αγάπη ζωγραφιά, σου το ’χω ξαναπεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 

ΣΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΩΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Leonard Cohen 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Όλο τ’ απόγευµα δεν είπα τίποτα 
κρύβω τα λόγια µου µ’ ένα τσιγάρο 
έξω τα χρώµατα σβήνουν και χάνονται 
κλείνω τα µάτια µου ανάσα να πάρω 

Πως βραδιάζει νωρίς 
όλα εδώ σαν φινάλε γιορτής 
το µπαλκόνι στενό, κάτω η πόλη µυρίζει 
µοναξιά και καπνό 

Και µένω, κάτω απ’ τα κίτρινα φώτα 
στην πόλη που χώραγε πρώτα 
τη φωνή σου να λέει “σ’ αγαπώ” 
Σ’ έχω χάσει, µέσα στα κίτρινα φώτα 
στην πόλη που χώραγε πρώτα 
τη φωνή σου να λέει “σ’ αγαπώ” 
να λέει “σ’ αγαπώ” 

Όλο τ’ απόγευµα σ’ ένα παράθυρο 
και κάτω αδιάφορα ο κόσµος περνάει 
κάποιο ραδιόφωνο, µόλις που ακούγεται 
δίχως φτερά η ζωή µου που πάει 

Πως βραδιάζει νωρίς 
όλα εδώ σαν φινάλε γιορτής 
το µπαλκόνι στενό, κάτω η πόλη µυρίζει 
µοναξιά και καπνό 

Και µένω, κάτω απ’ τα κίτρινα φώτα 
στην πόλη που χώραγε πρώτα 
τη φωνή σου να λέει “σ’ αγαπώ” 
Σ’ έχω χάσει, µέσα στα κίτρινα φώτα 
στην πόλη που χώραγε πρώτα 
τη φωνή σου να λέει “σ’ αγαπώ” 
να λέει “σ’ αγαπώ” 
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ΣΑΡΙΜΠΙΝΤΑΜ….ΘΑ ΠΕΙ ΤΡΕΛΛΑΙΝΟΜΑΙ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1982 
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ’ΡΘΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα 

 

Το καλοκαίρι θα ‘ρθει. 
Στην ταράτσα του Βοξ 
η Μελίνα θα παίζει την Στέλλα. 
Ραντεβού θα σου δίνω 
στα σκαλιά του Εκράν, 
να κοιτάµε τις νύχτες 
τη Μανιάνι γκρο πλαν 
καρφωµένη µε δέκα σαΐτες. 

Mama Roma σαν εσένα κι εγώ 
µε την τσάντα στους ώµους 
να παίρνω τους δρόµους. 
Θα σφυρίζω τραγούδια 
και µε γέλιο βραχνό, 
το κορµί µου θα δείχνω 
στη φωτιά θα το ρίχνω. 

Φύγε Στέλλα 
θα µείνω εγώ. 

Το καλοκαίρι θα ‘ρθει. 
Στο Ηρώδειο φως. 
Πού και πού µια ορχήστρα στην Αίγλη. 
Ραντεβού όπως πέρσι στο Μουσείο µπροστά, 
θα γυρεύουµε θέση, 
µε τα µάτια κλειστά 
τη ζωή µας να δούµε απ’ τη µέση. 
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Ο,ΤΙ ΒΑΛΩ ΣΤΟ ΝΟΥ ΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα 

 

Ότι βάλω στο νου µου το κάνω 
Σε δυο τέρµινα επάνω το πολύ 
Θα µου δώσεις µωρό µου 
Τη φωτιά στ’ όνειρό µου 
Κι ότι ανάψει δε σβήνει 
Το πολύ να καίει 

Ότι βάλω στον νου µου το παίρνω 
Και στον ώµο του γέρνω 
Ότι φέρνει η νύχτα το νιώθω 
Σηµαδεύω τον πόθο 
Μια ζωή 
Μαγικές συγκινήσεις 
Ξαφνικές συναντήσεις 
Κι ότι µοιάζει µε τέλος 
Ξαναγίνεται αρχή 

Ότι φέρνει η νύχτα ωραίο 
Στη ζωή µου µοιραίο 
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ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα 

 

Αχ πικρό µου σώµα 
Πόσα χρόνια ακόµα 
Κάθε πρώτη θα δίνεις το νοίκι 
Το παρόν δυστυχώς δεν ανήκει 
Δεν ανήκει 

Ας  τα φώτα τη νύχτα να καίνε 
Στο τσιγάρο φωτιά 
Και τα χείλη να λένε 
Έχει η νύχτα σπασµένα τα φρένα 
Θα χτυπήσω και θα `χω στον νου µου εσένα 
Όλη νύχτα 

Με βαµµένα µάτια 
Σαν παλιά κοµµάτια 
Θα τραβάς το τηλέφωνο πλάι 
Το παρόν χαλασµένο µιλάει 
Σου µιλάει 
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Η ΝΥΧΤΑ ΘΕΛΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα 

 

Η νύχτα θέλει κορµί και µέλι 
διπλό σεντόνι που σε γλιτώνει 
θέλει τσιγάρο, βαρύ “Σαντέ”. 

Να µη σε γνώριζα, να µη σε χώριζα 
να µη σε κράταγα στα χέρια µου ποτέ. 

Η νύχτα θέλει καρδιές µε βέλη 
σβηστά τα φώτα, κλειδί στην πόρτα 
την Καίτη Γκρέυ σ’ αργές στροφές. 

Να µη σε φώτιζαν και σ’ αιχµαλώτιζαν 
της περασµένης σου αγάπης οι φωτιές. 

Η νύχτα θέλει κορµί και µέλι 
φωνή που σβήνει προτού να γίνει 
παλιό καθρέφτη που ξέρει πως. 

Για όσα γίνανε, για όσα µείνανε 
κανείς δε φταίει απ’ τους δυο µας δυστυχώς. 
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ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΥΓΕΙΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα 

 

Δεν µπορείς εσύ να κρίνεις 
Κι ούτε καν να µε συγκρίνεις 
Που παιδεύοµαι 
Κι ονειρεύοµαι 
Με κοµµένο ηλεκτρικό 
Και σφυγµό ασθενικό 

Κάθε βράδυ που θα φεύγεις σαν τον ξένο 
Μόνο η Νίνου σ’ έναν δίσκο χαραγµένο 
Θα φωνάζει και θα κλαίει για την Σεράχ 
Μόνο αυτή για µένα αχ 

Τι µπορείς εσύ να δώσεις 
Μόνο λάθος εντυπώσεις 
Που τρελαίνοµαι 
Και πικραίνοµαι 
Στα παλιά περιοδικά 
Θα διαλέγω νυφικά 
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ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα  

 

Την ώρα που περνούν οι γερανοί 
Εσύ θα είσαι οδηγός στην Κωπαΐδα 
Θ’ ακούς το αίνιγµα της σφίγγας 
Βιαστικά µες στη βροχή 
Με το παράθυρο ανοιχτό 
Στου φεγγαριού το ουρλιαχτό 

Τι να ν’ αυτό που µόλις δει το φως 
Στα τέσσερα µονάχα πάει 
Κι όταν του κόψουν το σκοινί 
Στα δυο πετάει 
Κι έχει µια µοίρα σκοτεινή 

Σε Λύκειο θηλέων σε γιορτή 
Εγώ θα παίζω την Αστέρω σε ταινία 
Που µες στο γλέντι τριγυρίζει 
Σαν στοιχειό και σαν τρελή 
Με µοβ αγκάθια στα µαλλιά 
Για µιαν αγάπη της παλιά 
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ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  1983 
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ΕΓΩ ΠΟΥ Σ ΑΓΑΠΟΥΣΑ ΜΙΑ ΖΩΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: J.Ghesnut 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Κι αν έρθουν νύχτες σαν κι αυτή 
κι αν όλα µου µιλούν για σένα 
εγώ που σ’ αγαπούσα µια ζωή 
στην ίδια ετούτη κάµαρα που τέλειωσαν 
όσα ζήσαµε θα βλέπω την ζωή µου απ’ την αρχή. 

Κι αν κάπου δεν αντέχω όλα αυτά που γίναν ξένα 
κι αν ψάχνω το άγγιγµά σου στο κορµί 
στην ίδια ετούτη κάµαρα µονάχη ως το πρωί 
εγώ που σ’ αγαπούσα µια ζωή. 

Κι αν έρθουν νύχτες σαν κι αυτή 
που κάτω απ’ τα µεγάλα φώτα 
θαµπώνει τα παράθυρα η βροχή 
όλα εκείνα τα τραγούδια θα θυµίζουν µόνο εσένα 
κι εγώ θα σε ζηλεύω πιο πολύ. 

Κι αν κάπου δεν αντέχω να ζω χωρίς εσένα 
κι αν ψάχνω τ’ άγγιγµά σου στο κορµί 
θα κάνω πως σε ξέχασα κι ας πνίγεται η φωνή µου 
εγώ που σ’ αγαπούσα µια ζωή. 

Κι αν έρθουν νύχτες σαν κι αυτή 
που εσύ ποτέ δεν έχεις νιώσει 
κι αν έγινε παράπονο πικρό 
όλο εκείνο το ταξίδι από νύχτα σ’ άλλη νύχτα 
κι εγώ βροχή µε φόντο τον καιρό. 

Κι αν κάπου δεν αντέχω να ζω χωρίς εσένα 
κι αν ψάχνω τ’ άγγιγµά σου στο κορµί 
θα κάνω πως σε ξέχασα κι ας πνίγεται η φωνή µου 
εγώ που σ’ αγαπούσα µια ζωή. 
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ΚΙ’ ΕΙΧΕΣ ΧΑΘΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Βαγγέλης  Παπαθανασίου  

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Λες κι ήταν όλα ψέµα 
Λες κι η φωνή σαν αίµα 
Όλη τη νύχτα στα χείλη 
Ψάχνει λόγια να στείλει 
Κι είχες χαθεί 

Λες όπου ζω θα γέρνω 
Λες κι όση ανάσα παίρνω 
Πιάνεις του κόσµου την πόρτα 
Μ’ ό, τι σε φώναζε πρώτα 
Κι είχες χαθεί 

Λες µια σκιά για σώµα 
Λες πάει καιρός κι ακόµα 
Τι κι αν δεν είναι φεγγάρι 
Να ‘ρθει κρυφά να σε πάρει 
Κι είχες χαθεί 
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ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LYRA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1983 
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ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΘΑ ΣΕ ΓΥΡΕΥΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Χρήστος Γκάρτζος 

Ερµηνεία: Χρήστος  Γκάρτζος 

 

Τις Κυριακές θα σε γυρεύω 
στα λούνα-Παρκ και στις πλατείες 
στ’ άδεια πακέτα απ’ τα τσιγάρα 
στων έργων τις φωτογραφίες 
Τις Κυριακές στους άδειους δρόµους 
εφηµερίδες και λαχεία 
της ερηµιάς µου τα τραγούδια 
να βάζουν τέρµα στα ηχεία. 
 
 Ότι κι αν δω µε φέρνει πίσω 
τότε που σ’ έπαιρνα µαζί µου 
Όπου σταθώ κι όπου γυρίσω 
θα µε κουράζει κι η φωνή µου. 
 
 Τις Κυριακές θα βρίσκω θέση 
µες στα παλιά λεωφορεία 
µε το κεφάλι µου γερµένο 
πάνω στα τζάµια τους τα κρύα 
Τις Κυριακές θα σηµαδεύω 
τις κούκλες µες’ απ’ τις βιτρίνες 
κι όταν θα πέφτει το σκοτάδι 
θα µε τροµάζουν οι σειρήνες. 
 
Ότι κι αν δω µε φέρνει πίσω 
Τότε που έπαιρνα µαζί µου 
Όπου σταθώ κι όπου γυρίσω 
Θα µε κουράζει κι η φωνή µου 
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ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Χρήστος  Γκάρτζος 

Ερµηνεία: Χρήστος  Γκάρτζος 

 

Στους δρόµους έπεφτε βροχή 
κι είν’ η κουρτίνα τραβηγµένη 
µακάρι να ’ταν µαγική 
η νύχτα αυτή κι ονειρεµένη 
να µη φοβόσουν τον καιρό 
κι όλα τα χρόνια τα χαµένα 
µα ποιος ρωτάει για σένα 
και ποιος για µένα 
 

 Έχεις την πόρτα σου κλειστή 
µα ποιος περίµενες ν’ ανέβει 
ότι κι αν πεις δε θ’ ακουστεί 
τη µοναξιά σου ποιος την κλέβει 
που λογαριάζεις τον καιρό 
κι όλα τα χρόνια τα χαµένα 
µα ποιος ρωτάει για σένα 
και ποιος για µένα 
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ΣΕ ΒΡΗΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Χρήστος Γκάρτζος 

Ερµηνεία: Χρήστος Γκάρτζος 

 

Σε βρήκα κατ’ απ’ το φεγγάρι 
µ΄ ένα παράπονο κρυµµένο 
να περιµένεις όλη νύχτα 
κάποιον που σου΄ πε πως θα ‘ρθει 
 
Ένα Σαββάτο του Γενάρη 
κι εσύ µε ρούχο σκονισµένο 
γυρνούσες  κι έλεγες «τι µοίρα!» 
κι είπαν πως είχες τρελαθεί. 
 
Τι να σου πω που θα τροµάξεις 
και τη φωνή µου θα αρνηθείς ; 
Πώς να σε κάνω να πετάξεις 
σε ξένη πόλη να σωθείς ; 
Πώς να σε κάνω να πετάξεις 
αυτή την πόλη ν ‘αρνηθείς ; 
 
Σε βρήκα στην παλιά στρατώνα 
µπροστά σε πύλη γκρεµισµένη 
να περιµένεις όλη νύχτα 
κάποιον που σου’ πε πως θα΄ρθεί. 
 
Ένα Σαββάτο του χειµώνα 
σ’ εν’ άδειο σπίτι ξεχασµένη 
αφήνεις ανοιχτή την πόρτα 
κι ούτε σε νοιάζει ποιος θα µπει. 
 
Τι να σου πω που θα τροµάξεις 
και τη φωνή µου θ’ αρνηθείς ; 
Πώς να σε κάνω να πετάξεις 
σε ξένη πόλη να σωθείς ; 
Πώς να σε κάνω να πετάξεις 
αυτή την πόλη ν’ αρνηθείς; 
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ΘΑ ΓΥΡΝΑΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Χρήστος Γκάρτζος 

Ερµηνεία: Χρήστος Γκάρτζος 

 

Η ζωή σου κάθε µέρα θα παλιώνει 
σ’ ένα δωµάτιο που βούλιαξε στη σκόνη 
σ’ ένα τηλέφωνο που άλλον θα ζητάει 
και σου θυµίζει µια φωνή που σε ξεχνάει. 
  
Κοµµατιασµένα χρόνια, χαµένοι καιροί 
αρρωστηµένα λόγια, του κόσµου η φωνή 
θα γυρνάς στη βροχή µε τσιγάρο στο χέρι 
θα περνάς µια ζωή που κανείς δεν την ξέρει. 
  
Η ζωή σου που γεµίζει στο σκοτάδι, 
τα λαϊκά του διπλανού που ακούς το βράδυ 
οι φωτεινές επιγραφές που αναβοσβήνουν 
θα σου φωτίζουν όλα αυτά που δε θα γίνουν. 
 

Κοµµατιασµένα χρόνια, χαµένοι καιροί 
αρρωστηµένα λόγια, του κόσµου η φωνή 
θα γυρνάς στη βροχή µε τσιγάρο στο χέρι 
θα περνάς µια ζωή που κανείς δεν την ξέρει. 
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ΜΟΝΟ ΑΝΤΡΕΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1983 
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ΤΖΑΜΠΑ ΚΟΠΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Τώρα που χωρίσαµε 
πάρε αυτά που ζήσαµε. 
Παρ’ τα για τον κόπο σου, 
το κέφι σου, τον τρόπο σου 
προπαντός. 

Ήταν απ’ τ’ ανείπωτα 
το δικό σου τίποτα. 
Ν’ ανεχτώ δεν έπρεπε 
το κάτι που µ’ ανέτρεπε 
συνεχώς. 

Τίποτα δεν πήρες δυστυχώς 
κι έφυγες εν µέσω της νυκτός. 
Άρον άρον κι όπως όπως, 
τζάµπα πήγε τόσος κόπος, 
τζάµπα κόπος, τζάµπα κόπος. 
Μµµ… ωραίος τρόπος! 

Τώρα που χωρίσαµε 
και αποχωρίσαµε 
άρχισες τα σχόλια 
και σου ’µεινε η απώλεια 
γενικώς. 

Το ποιος ήµουν ξέχασες, 
µ’ έπαιξες και µ’ έχασες. 
Ήσουνα µια κόλαση, 
ξινή µου βγήκε η απόλαυση 
τελικώς. 
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ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1984 
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ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Θα παίζουν τα ραδιόφωνα 
τραγούδια για το τίποτα γραµµένα 
και η νύχτα στα µικρόφωνα 
θα κλέβει την παράσταση για σένα 

Τα σώµατα που αγάπησες 
σου ανοίξανε θυρίδες στα σκοτάδια 
Κι εσύ που ως τώρα κράτησες 
µου λες ας ήταν ψέµατα τα βράδια 

θα αλλάζουν όλα γύρω σου 
και µόνο αυτά που πέρασες θα µείνουν 
Κι εσύ θα καις στον ύπνο σου 
γυρεύοντας µιαν έξοδο κινδύνου 
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ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Διονύσης Θεοδόσης 

 

Τι θα γίνει µε σένα και µένα µη ρωτάς 
όταν µε φιλάς θα γίνουν όλα ονειροπόλα 
κι είναι ανοιχτός λογαριασµός αυτός 
για µας, θα γίνουν όλα. 

Μια ώρα φτάνει για να πεις 
αυτά που λέει η νύχτα 
σε χρόνο απλό της αστραπής, 
καληνύχτα. 

Τι θα γίνει µε σένα και µένα 
µη µου λες όταν πάλι καις 
θα γίνουµε ένα κεριά καµένα 
γιατί και οι δυο µας βάλαµε άλλες πυρκαγιές 
θα γίνουµε ένα. 

Μια ώρα φτάνει για να πεις 
αυτά που λέει η νύχτα 
σε χρόνο απλό της αστραπής, 
καληνύχτα. 
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ΑΝ ΗΞΕΡΕΣ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ ΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Άσε µε απόψε να σε βρω 
στο φως που ξηµερώνει 
ντυµένη εγώ µ’ έναν καηµό 
κι εσύ χρυσάφι σκόνη. 

Αν ήξερες τις νύχτες µου 
ποιο ρεύµα τις χτυπάει 
θα µ’ έπαιρνες στα χέρια σου 
σαν κάτι που σκορπάει. 

Άσε µε απόψε να σε βρω 
στου πυρετού το ψέµα 
µονάχη εγώ σ’ ένα σταθµό 
κι εσύ µ’ αλκοόλ στο αίµα 

Αν ήξερες τις νύχτες µου 
ποιο ρεύµα τις χτυπάει 
θα µ’ έπαιρνες στα χέρια σου 
σαν κάτι που σκορπάει. 
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ΚΙ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ Η ΝΥΧΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Φτάσαµε κι απόψε στου καηµού την ώρα 
πώς να φύγω τώρα πώς να σ’ αρνηθώ 
Μια σκουριά για θαύµα κι ένα φως κηλίδα 
άστραψε και σ’ είδα πριν σε θυµηθώ 

Κι ήταν πάντα η νύχτα 
Τις φωνές που πνίγει 
Για να αντέχουν λίγοι 
Κι ήταν πάντα η νύχτα 
Κι ήταν που κοιτούσες όλα αυτά που σβήνουν 
2τι µπορούν να γίνουν µ’ ένα “Σ’ αγαπώ” 

Φτάσαµε κι απόψε στη στροφή του δρόµου 
σαν ταινία τρόµου που δε θες να δω 
Μια ζωή χαµένη µ’ ένα λάθος βέλος 
Κι άρχιζα απ’ το τέλος το σκοτάδι αυτό 
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ΠΩΣ ΓΙΝΑΝΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΑΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου  

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Πως γίνανε τα λόγια µας, παράς που δεν περνάει 
Κι ενώ πληρώνουµε κι οι δυο 
Για την αγάπη οβολό 
Το κύµα αλλού µας πάει 

Μονάχα η νύχτα σαν φωτιά, τ’ αγκάθια καθαρίζει 
Όταν µε παίρνεις αγκαλιά 
Αυτά που λες µε τα φιλιά 
Ο νους µου τα γνωρίζει 

Μη κλείνεις το τηλέφωνο, δεν έχω άλλο κέρµα 
Κάτσε δυο λόγια να σου πω 
Από το σύρµα δε βαστώ, να µου φωνάζεις τέρµα 
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ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΙ ΝΑ ΠΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Διονύσης Θεοδόσης 

 

Μου µιλάς κι η κουβέντα σου χάνεται 
µες στους δρόµους σαν ίσκιος τις νύχτες, 
σαν ίσκιος χάνεται. 

Μου µιλάς, µε κρατάς, 
µ’ αγκαλιάζεις, µε φιλάς 
κι η ζωή µας σαν ίσκιος που χάνεται. 

Με κοιτάς κι η καρδιά µου δανείζεται 
κάτι µέρες παλιές κάτι νύχτες, 
νύχτες δανείζεται. 

Τι να πεις τι να πω 
κι αν ακόµα σ’ αγαπώ, 
η ζωή µας παλιά και γκρεµίζεται. 
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ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1984 
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ΑΠΟΨΕ ΘΕΛΩ ΚΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Απόψε θέλω κάτι να συµβεί 
Να κάψει η φλόγα το καρφί 
Να κλείσανε τα µάτια απ’ τους καπνούς 
Να µην προλάβει ο νους 

Μεθυσµένους κι άδικους 
Του κορµιού κατάδικους 
Να µας βρει τρελούς η ανατολή 
Πάνω στο φιλί 
Μεθυσµένους κι άνοµους 
Του κορµιού παράνοµους 
Με διαµάντια φύλλα µαγικά 
Μέσα στα σωθικά 

Απόψε θέλω κάτι ξαφνικό 
Σαν χέρι υγρό στο γενικό 
Να γίνει η νύχτα µαύρη και χρυσή 
Να ξέρεις µόνο εσύ 
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Απόψε κλείσαµε ένα χρόνο χωρισµένοι 
φυλακισµένοι στην ατέλειωτη παγίδα 
του παιχνιδιού που λέει φύγε σ’ όποιον µένει 
µην πεις ποτέ µεγάλο ναι χωρίς ελπίδα. 

Του παιχνιδιού που λέει 
φύγε και στα µάτια µην κοιτάς 
αυτόν που σ’ άφησε µε τρόπο να νικάς. 

Απόψε κλείσαµε ένα χρόνο κι ίσως πρέπει 
να σταµατήσω κι ως εδώ να υποφέρω 
µε τα φαντάσµατα του γέλιου σου για σκέπη 
να κοιµηθώ µια νύχτα δε θα καταφέρω. 

Με τα φαντάσµατα του γέλιου 
των φιλιών σου την ηχώ 
µήπως δακρύζεις, µήπως κλαις ν’ ανησυχώ. 

Απόψε κλείσαµε ένα χρόνο κι είναι ψέµα 
αυτά που λεν πως όλα ο χρόνος θα γιατρεύει 
αφού στ’ ορκίζοµαι κουράστηκε το βλέµµα 
µα να που φτάνει στο γιατί και ζωντανεύει. 

Αφού στ’ ορκίζοµαι το νιώθω 
πως ακόµα σ’ αγαπώ 
µα παρεµβάλλεται η ζωή για να στο πω. 
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ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΚΟΙΜΗΣΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Δυο χρόνια απ’ τη ζωή µου 
µαζί σου τα `χω χάσει, 
οι φίλοι κι οι γνωστοί µου 
µ’ έχουν χάσει. 

Παράνοµες αγάπες, 
χαµένη εφηβεία, 
σ’ αγάπησα και 
τέλειωσαν τ’ αστεία. 

Καληνύχτα κοιµήσου 
δεν µπορείς να µου φύγεις 
σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ 
µη µου φύγεις. 

Αχ µωρό µου κοιµήσου 
κι η ζωή µου ζωή σου, 
σ’ αγαπώ σ’ αγαπάω κοιµήσου. 

Οι τύψεις σου στη τσέπη 
κι εσύ δε θες ν’ αλλάξεις 
θα φύγω να σ’ αφήσω 
και θα κλάψεις. 

Θα πάω σ’ άλλα στέκια 
να βγεις και να µε ψάχνεις 
που µ’ έµπλεξες 
στα δίχτυα της αράχνης. 

Καληνύχτα κοιµήσου 
δεν µπορείς να µου φύγεις 
σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ 
µη µου φύγεις. 

Αχ µωρό µου κοιµήσου 
κι η ζωή µου ζωή σου, 
σ’ αγαπώ σ’ αγαπάω κοιµήσου. 
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ΠΟΤΕ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Ποτέ τόσες νύχτες για σένα 
Ποτέ τόσο εσύ πουθενά 
Κι εκεί που σε παίρνω για ψέµα 
Στο αίµα µου µπαίνεις ξανά 
Κι εγώ που χρόνια ζω για σένα 
 
Ποτέ δε θα µπω σ' άλλο σώµα 
Ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά 
Ποτέ κι ας µοιράζοµαι ακόµα 
στο πριν, στο ποτέ στο µετά 
 
Ποτέ 
 
Ποτέ τόσες νύχτες για νύχτες 
Ποτέ τέτοιο τέλος φωτιά 
Κι εκεί που κοιµόσουν και µ' είχες 
Καπνός από στάχτη παλιά 
Κι εγώ που χρόνια ζω λες κι ήρθες 
 
Ποτέ δε θα µπω σ' άλλο σώµα  
Ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά 
Ποτέ κι ας µοιράζοµαι ακόµα 
στο πριν, στο ποτέ στο µετά 
 
Ποτέ 
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

  

Στο ’χα στο ’χα πει µια και δύο 
Στο ’χα πει ανατέλλω και δύω 
Δεν µπορώ τυπικά κι υποσχέσεις 
Κι όλα αυτά τ’ αθλητικά µες στις σχέσεις 

Τώρα πια στα προσεχώς µου 
Δε θα παίζεις φως µου 
Είσαι η φωνή του κόσµου 
Που δε φτάνει εντός µου 

Στο ’χα πει στο ’χα πει την Τετάρτη 
Στο ’χα πει η ζωή µου είναι σκάρτη 
Το παρόν συνεχώς καταστρέφει 
Νοσταλγεί το παρελθόν κι επιστρέφει 

Στο ’χα πει στο ’χα πει µέσα στ’ άλλα 
Στο ’χα πει να µε νιώσεις µια στάλα 
Γιατί εγώ γενικά δεν αντέχω 
Να ’µαι εδώ κι απ’ τ’ όνειρό µου ν’ απέχω 
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ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝΕ 

Στίχοι: Λίνα  Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Θα πιστέψω 
Θα νηστέψω 
Και στα γόνατα θα πέσω 
Θα ξενιτευτώ 
Αν στ’ αλήθεια δε γυρνούσες 
Αγκαλιά µε ξένο άνδρα 
Στης Λαρίσης τον σταθµό 

Τα ψέµατα τελειώσανε 
Και τα κεράκια λειώσανε 
Και πού να πας και να το πεις 
Ετούτο το κακό 

Ήµουν µικρός µε γέλασες 
Την ώρα µόνο πέρασες 
Θα γίνει φονικό 
Θα πιστέψω 
Θα νηστέψω 

Το παράθυρο 
Θ’ ανοίξω 
Και στην άσφαλτο θ’ αφήσω 
Το στερνό φιλί 
Γιατί µόνος µου σε βρήκα 
Αγκαλιά µε άλλον άνδρα 
Έξω απ’ την Κοµοτηνή 
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ΤΟ ΘΡΙΛΕΡ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Θα σου µιλήσω για τα ίδια, 
το βράδυ θα ’χεις βαρεθεί. 
Τώρα µας ζώσανε τα φίδια 
κι οι φίλοι έγιναν εχθροί. 

Είσαι το θρίλερ του Σαββάτου, 
τ’ αθλητικά της Κυριακής. 
Είµαι ένα ρεπορτάζ θανάτου, 
είσαι ένα σχόλιο ζωής. 

Θα σου µιλήσω για τις φήµες 
που διαδίδονται συχνά. 
Εσύ θα καταστρέφεις µνήµες 
κι εγώ θα κλαίω στα στενά. 

Είσαι το θρίλερ του Σαββάτου, 
τ’ αθλητικά της Κυριακής. 
Είµαι ένα ρεπορτάζ θανάτου, 
είσαι ένα σχόλιο ζωής. 
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ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙNOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

116 

ΠΑΡΑΔΩΣΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Λοιπόν εδώ είν’ η καρδιά 
για όποιον δεν το ξέρει 
εδώ και το µαχαίρι 
που κάποτε έµπαινε βαθιά 

Τα µάτια είναι για το ναι 
κι η νύχτα πάντα όχι 
για ’κείνον που δεν το χει 
κι ούτε που το `νιώσε ποτέ 

Ο έρωτας κι ο ουρανός 
δεν είν’ στο χέρι κανενός 
µονάχα στο δικό σου 
σου το πα, παραδώσου 

Λοιπόν αυτό είναι το κορµί 
κι εδώ κανείς δε µένει 
κοµµάτια κι ανασαίνει 
η περασµένη µου ζωή 

Τα χείλια είναι για φιλιά 
κι ο χωρισµός για χάδι 
φαντάσου ένα σκοτάδι 
να σου χαϊδεύει τα µαλλιά 

Ο έρωτας κι ο ουρανός 
δεν είν’ στο χέρι κανενός 
µονάχα στο δικό σου 
σου το πα, παραδώσου 

Λοιπόν εδώ είν’ η καρδιά 
για όποιον δεν το ξέρει 
εδώ και το µαχαίρι 
που κάποτε έµπαινε βαθιά 
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ΒΙΝΤΕΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Τα έργα που ‘χες σηµειώσει 
στην ανοιγµένη εφηµερίδα 
εγώ τα είδα, 
ήρθες αργά κι έχω ξαπλώσει. 

Βάλε το βίντεο να παίζει, 
παρ’ το τηλέφωνο αγκαλιά 
κοίτα πως έλαµπε η Καρέζη 
µέσα απ’ τ’ ασπρόµαυρα φιλιά. 

Κράτα ζεστή τη καφετιέρα 
και τράβα λίγο τις κουρτίνες 
αύριο κλείνουµε τρεις µήνες αέρα. 

Προχθές που χάθηκα µαζί σου 
είπα τη φράση που µε λιώνει, 
εδώ τελειώνει 
αυτό που θες απ’ τη ζωή σου. 
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ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Δυο ίσκιοι στην ίδια πόλη 
Δεν είµαι εγώ κι εσύ 
Δεν είσαι εσύ 
Δυο σώµατα που κόβουν τη σιωπή 
Δεν είσαι εσύ 

Με  θέλεις µα δεν είσαι εσύ 
Φοβάµαι πως ποτέ 
Δε θα’ σαι εσύ 
Είµαι εγώ κι η σκιά µου 
Μην φεύγεις 
Έστω κι αν δεν είσαι εσύ 

Η φλόγα στο πρόσωπό σου 
Μου έδειξε γιατί 
Δεν είσαι εσύ 
Τα χέρια που µ’ αγγίξαν µια στιγµή 
Δεν είσαι εσύ 
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Μια συννεφιά και µια φωτιά 
είν ’ η µεγάλη αγάπη, 
δυο νύχτες λάµπει στη σιωπή 
µετά στη µέση σαν κοπεί 
δεν υπάρχει. 

Τι άλλο θέλεις να σου πω; 
Μετά από σένα είµ’ εγώ 
και περιµένω 
να ‘ρθεις στον ύπνο µου να δεις 
το παρακάτω της ζωής 
πως είναι φωτισµένο. 
Τι άλλο θέλεις να σου πω; 

Μια λέξη που δεν λέει να βγει 
είν’ η µεγάλη αγάπη, 
τα δίνει όλα στο φιλί 
ύστερα κόβει σαν γυαλί 
και δεν υπάρχει. 
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ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Αφού βρέχει και χιονίζει έξω 
έλα να σε παίξω 
για να κάνει ένας δεσµός ανταύγεια 
φέρτε του σκοτάδια 
Κι αν σου πω πως σαν αγάπη µοιάζεις 
πες µου που µε βάζεις 
µόνο µ’ αίσθηση κενού 
καινούργια γράφονται τραγούδια 

Κανονικά, τυραννικά 
γι’ αυτούς που καίνε τη ζωή µοναδικά 
κανονικά κι ανήσυχα 
γι’ αυτούς που φεύγουν ήσυχα 
και λογικά 

Αφού βρέχει και χιονίζει χρόνια 
δείξε µου συµπόνια 
κι ο λυγµός της οµορφιάς στα βάθη 
κοίτα τι θα πάθει 
προκειµένου να ‘χεις τέτοια λάµψη 
πες το κι ας σε κάψει 
πώς χαράζουνε στη φλέβα τύχη 
κάτι τέτοιοι στίχοι 
καµία φορά 

 Κανονικά, τυραννικά 
γι’ αυτούς που καίνε τη ζωή µοναδικά 
κανονικά κι ανήσυχα 
γι’ αυτούς που φεύγουν ήσυχα 
και λογικά 
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ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΦΩΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Εγώ απ’ τα δεκάξι µου 
την είχα βρει την άκρη 
κι όταν σου είπα σ’ αγαπώ 
ήξερα τι θα χρεωθώ 
τα µάτια σου που ζήσανε 
χωρίς να βγάλουν δάκρυ 

Κλείσε το φως 
κι άσε µε κι απόψε όλα να στα δώσω 
Κλείσε το φως 
και πάρε µε να φτάσω εκεί που πας 
Τη νοσταλγία σου εγώ θα τη σκοτώσω 
µονάχα όταν ξεχάσω πως φιλάς 

Δεν είναι και για θάνατο 
ανθρώπινα τα λάθη 
όταν µου είπες δεν µπορώ 
εγώ δεν είχα τον καιρό 
το τέλος ήταν σίγουρο 
ότι ποτέ δε θα ‘ρθει 
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ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Όποιος φοβηθεί να ονειρευτεί 
σώµα δε θα βρει να µοιραστεί 
κι όποιος κοιµηθεί πριν παραδοθεί 
χάνει τη στιγµή που δε γυρίζει πια 

Άκουσε µε 
όσο ξέρω την αλήθεια 
άγγιξε µε πριν σβήσει η φωτιά 
όποιος κρύβει στην καρδιά του τόση νύχτα 
δε φοβάται να ζήσει ξανά 

Οποίος δει φως πριν να γεννηθεί 
την αγάπη αυτός θ’ αξιωθεί 
κι όποιος φοβηθεί πριν αγαπηθεί 
χάνει την στιγµή που δε γυρίζει πια 

 Άκουσε µε 
όσο ξέρω την αλήθεια 
άγγιξε µε πριν σβήσει η φωτιά 
όποιος κρύβει στην καρδιά του τόση νύχτα 
δε φοβάται να ζήσει ξανά 
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ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Ο κήπος ήτανε µοκέτα 
στου πέµπτου ορόφου το δυάρι, χειµώνας 
και φύσαγ ’ ένας άνεµος να πάρει 
σεντόνια, µαξιλάρια και πακέτα – χειµώνας 

Στου πέµπτου ορόφου τον παράλληλο 
το έργο που θα δείτε ειν’ ακατάλληλο 
κι απόψε 

Η γάτα αποκοιµήθηκε κουλουριασµένη 
στη σιωπή της γυρνάω 
ξυπόλητη πηγαίνω στο κρεβάτι 
αθόρυβη ζωή κι οφθαλµαπάτη 
περνάω 

Στου πέµπτου ορόφου τον παράλληλο 
το έργο που θα δείτε ειν’ ακατάλληλο 
κι απόψε 
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ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Θα περάσει κι αυτό 
σαν όλα τ’ αλλά 
δεν γυρίζουµε πίσω 
το φαντάστηκα 
να ‘µαι εδώ κουράστηκα 
χωρίς εσένα 

Κι αν υπάρχει ζωή 
θα στην αφήσω 
µια βραδιά θα µετρήσω 
όσα ξέχασα 
κι είµαι εγώ που έχασα 
χωρίς εσένα 

Μη µου πεις 
πως δώσαµ’ εµείς 
τέτοια αγάπη στο πουθενά 
στη σκιά µιας άλλης ζωής 
που δε θα ‘ρθει ποτέ ξανά 
χωρίς εσένα 

Θα τελειώσει κι αυτό 
σαν όλα τ’ άλλα 
κι ούτε καν λογαριάζω 
πως σε νίκησα 
µόνο που συνήθισα 
χωρίς εσένα 

Στις µεγάλες σιωπές 
θα κουβεντιάζω 
τη φωνή µου θ’ αλλάζω 
σαν απάντηση 
άλλη µια συνάντηση 
χωρίς εσένα 

Κάτι πρέπει να γίνει 
πριν νυχτώσει 
πριν η νύχτα προδώσει 
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την απόφαση 
όλα γίναν πρόφαση 
χωρίς εσένα 
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ΑΠΟΨΕ ΠΟΥΘΕΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης  

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Μην πάµε απόψε πουθενά 
µόνο µια βόλτα µακρινή στην παραλία 
των βαποριών τα φώτα κοίτα 
πως σκορπάνε στα νερά 
του λούνα παρκ τη ρόδα 
πως γυρίζει µεσ’ στη νύχτα 
τίποτα άλλο. 

Αγάπη µου, που δεν µπορώ 
αυτά που θέλω να σου δίνω 
δεν µπορώ 
στους δρόµους όπου περπατώ 
πρέπει το χέρι σου ν’ αφήνω 
και στον κόσµο µέσα να περνώ. 

Μην πάµε απόψε πουθενά 
πέφτει µια ήσυχη δροσιά στα καφενεία 
Στη σιδερένια σκάλα γείρε 
Μ’ όλα τ’ άστρα στα µαλλιά 
του φεγγαριού το σώµα 
πως γλιστράει µεσ’ στις γρίλιες 
τίποτ’ άλλο. 
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ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1984 
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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Chris de Burgh 

Ερµηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

 

Ήταν λέει σαν να µάκραινε ο δρόµος 
Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά 
Και στο πλάι σου εγώ µε το βήµα µου αργό 
Σε κρατούσα αγκαλιά, µα δε σε είχα 

Σου µιλούσα προχτές όλη νύχτα 
Κι εσύ µ’ άκουγες ίσκιος κρυφός 
Κι όπως µπαίνει η φωνή µες στου τρόµου τη σκηνή 
Μου `πες: «Σβήσε το φως. Καληνύχτα.» 

Σαν γυαλί µες στο χέρι της πόλης 
Τα φιλιά µου µατώνω όπου βρω 
Τα µεσάνυχτα εγώ σε σκοτώνω και ζω 
Μα από κάπου µακριά η φωνή σου ξανά 
να µου λέει: “Είµαι εδώ, µα δε σε βρήκα” 

Στο χέρι µου εσύ σαν σηµαιάκι που νικάει 
Μαργαρίτα από νέον µ’ αγαπάει και µε σκορπάει 
Και σκιές κοριτσιών σαν κι εσένα µου γελούν 
Μόλις πάρει να χαράξει τρεις φορές θα µ’ αρνηθούν 

Δεν υπάρχω, δεν υπάρχω, δεν υπάρχω. 
Δεν υπάρχω κι είµαι εδώ. 

Πατάω δες στο ηλεκτροφόρο σου σκοινί 
Με το όχι σου για δίχτυ σε µια πίστα αδειανή 
Και αυτά τα µάτια που µε πάνε στο κενό 
Όλη νύχτα τα πληρώνω πριν χαράξει στα χρωστώ 

Δεν υπάρχεις, δεν υπάρχεις, δεν υπάρχεις 
Δεν υπάρχεις κι είσαι εδώ 
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ΓΙΑ ΣΕΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

Ερµηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

 

Πάλι ξύπνησα µε κάτι όνειρα 
µισά και τροµαγµένα, 
µε σένα. 
 
Με άσπρα ρούχα παιδικά 
µέσα στου δρόµου τα νερά, 
µε σένα, µε σένα. 
 
Πάλι µέθυσα, πάλι έγραψα, 
χίλιες φορές το όνοµά σου. 
Δικά σου, αυτά που τράβηξα προχτές 
κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις, 
για µένα, για µένα. 
 
Πάλι τίποτα, δεν βρήκα 
τίποτα να πω, γυρίζω σαν αερικό, 
µε της καρδιάς σου την πυξίδα, 
σε είδα σ’ ένα καθρέφτη µαγικό 
άστραφτες σαν ένα βεγγαλικό, σε είδα. 
 
Πάλι ξύπνησα µε κάτι όνειρα 
µισά και τροµαγµένα, 
µε σένα. 
 
Με άσπρα ρούχα παιδικά, 
µέσα στου δρόµου τα νερά, 
µε σένα, µε σένα. 
 
Πάλι µέθυσα, πάλι έγραψα 
χίλιες φορές το όνοµά σου, 
Δικά σου, αυτά που τράβηξα προχτές 
κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις, 
για µένα, για µένα. 
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ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Lucio Battisti 

Ερµηνεία: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

 

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισµένο και αχνό στον αέρα 
κάτω η θάλασσα µ’ ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα 
σε θυµάµαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι 
σε κρατούσα απ’ το χέρι ότι ζούµε µου λες δε µου φτάνει 

Στα τραγούδια που λέγαµε οι δυο µας οι φωνές χαµηλώσαν 
χαραγµένη καρδιά στο παγκάκι που µετά την προδώσαν 
µια φορά µου `χες πει δεν µπορεί θα το νιώσανε κι άλλοι 
πριν το τέλος πως µοιάζει η σιωπή σαν αγάπη µεγάλη 

Κι εγώ που ζω για πάντα εδώ κι όλο φεύγω το τέλος πριν να δω 
κάθε νύχτα που περνάει γυρίζω ξανά σκοτάδι γίνοµαι και παραδίνοµαι 
στο ρυθµό σου που καίει ακόµα αυτό το σώµα που µένει χρόνια χωρίς σκιά 
κάθε νύχτα που περνάει σαν ταινία κι ό,τι ζήσαµε προβάλλεται µε φόντο την πλατεία 

Κάθε νύχτα που περνάει πάντα εδώ 
Κι όλο φεύγω πριν µείνουµε µόνοι το τέλος µη δω 

Σιδερένια η σκάλα και µου `λεγες θα µείνουµε λίγοι 
πήρε η νύχτα να πέφτει βαθιά κι ο αέρας µε πνίγει 
Μηχανές ξεχασµένες κι αδέσποτες στο δρόµου τη σκόνη 
Σκέψου να ’ταν το πάτωµα ασπρόµαυρο και να `σου το πιόνι 
µια φορά µου `χες πει δεν µπορεί θα το νιώσανε κι άλλοι 
πριν το τέλος πως µοιάζει η σιωπή σαν αγάπη µεγάλη 

Κι εγώ που ζω για πάντα εδώ κι όλο φεύγω το τέλος πριν να δω 
κάθε νύχτα που περνάει γυρίζω ξανά σκοτάδι γίνοµαι και παραδίνοµαι 
στο ρυθµό σου που καίει ακόµα αυτό το σώµα που µένει χρόνια χωρίς σκιά 
κάθε νύχτα που περνάει σαν ταινία κι ότι ζήσαµε προβάλλεται µε φόντο την πλατεία 

Κάθε νύχτα που περνάει πάντα εδώ 
Κι όλο φεύγω πριν µείνουµε µόνοι το τέλος µη δω 
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ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CBS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1984 
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Πέρασ’ ο καιρός. 
Παιχνίδι αλλιώτικο 
που χάθηκε στο φως 
τα µεσηµέρια 
µίλα µου. 

Μ’ όλες τις φωνές 
ποτέ δεν έµαθα 
τι σ’ έκανε να κλαις 
βγαίνει η βαρκούλα. 

Βγαίνει η βαρκούλα 
βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά. 

Ήλιος και βροχή 
χιλιάδες όνειρα 
παντρεύονται οι φτωχοί 
κι εγώ σε χάνω 
µίλα µου 
κι άκου τι θα πω 
ψηλά τα χέρια 
γιατί τόσο σ’ αγαπώ 
και µένω αταξίδευτος 

Και τότε ρίξαµε τον κλήρο 
να δούµε ποιος, ποιος, ποιος 
θα φαγωθεί 
να δούµε ποιος, ποιος, ποιος 
θα τα φυλάει. 

Νταµ, νταµ 
φιλίµι κοντάµ 
νταµ 
νταµ 
καραγάς 
ξεπετώ 
δίπλα 
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στον ποταµό 
εγώ θα βγω 

Περνά 
περνά 
η µέλισσα 
µε τα µελισσόπουλα 
Δεν περνάς 
κυρά Μαρία. 
Δεν περνάς. 
Δε µε πονάς. 

Τι µε κοιτάζεις 
µ’ αυτά τα µάτια 
αυτό που ζήσαµε 
σκοτάδι και µας πνίγει 
εσύ µια κούκλα 
στα σκαλοπάτια 
κι εγώ τρενάκι 
που δεν πρόκειται να φύγει. 

Πέρασ’ ο καιρός 
παιχνίδι αλλιώτικο 
που χάθηκε στο φως 
τα µεσηµέρια µίλα µου 
µου ‘λειψες πολύ 
και στρατιωτάκι 
µολυβένιο, µε στολή 
σε περιµένω. 
Τίποτα. 

Νταµ φιλίµικο νταµ νταµ 
καραγάτς ξεπετώ δίπλα στον ποταµό 
εγώ ταγκό. 
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ΣΚΑΡΛΕΤ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτη Κραουνάκη 

Ερµηνεία: Γιώργος  Μαρίνος 

 

Έπιασε να πέφτει η νύχτα 
Σκάρλετ Ο’ Χάρα 
Κι αποµείναµε οι δυο µας ξανά 
Βλέπω τη ζωή σου όλη µε δυο τσιγάρα 
Κι όσα παίρνει ο άνεµος µου τα ‘δωσε η καρδιά 

Την πόρτα κλείσε 
Θα κάνει διάλειµµα σε λίγο 
Σκάρλετ δε θα φύγεις δε θα φύγω 
Σκάρλετ η ζωή είναι σινεµά 

Μη κλαις και πες µου 
Πάλι την κουβέντα τη µεγάλη 
Σκάρλετ πιο καλά να το σκεφτούµε 
Αύριο αυτό που µας πονά 

Μας περικυκλώνουν φλόγες 
Σκάρλετ Ο’ Χάρα 
Κι όταν φτάνουµε σπίτι, κανείς 
Μέσα στη βοή του κόσµου 
Και στην αντάρα 
Όσα παίρνει ο άνεµος θα ‘µαστε κι εµείς 

Την πόρτα κλείσε 
Κι έλα, γράφει τέλος η οθόνη 
Σκάρλετ σαν ταινία που τελειώνει 
Πάντα το γιατί που µας πονά 
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ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ) 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Όλη µου η ζωή διδασκαλία 
Όλη µου η ζωή συντακτικό 
Δίνω ρήµα επίρρηµα και ζητώ 
Το ουσιαστικό 

Αρχίζει το µάθηµα: 
Συνοπτική ιστορία Ελλάδος 

Οι Έλληνες είναι λαός 
Όλο τιµή και δόξα 
Το ένδοξό τους παρελθόν 
Κλωσάνε σαν την κλώσα 
Κι ανέκαθεν πολέµησαν 
κατά της τυραννίας 
Τους έµεινε η καρκατσουλιά 
Και δυο αβγά Τουρκίας 

Οι Έλληνες είναι λαός 
Με βίτσια και ψωνάρα 
Γι’αυτό τους µούντζωσε ο Θεός 
Τους έριξε κατάρα 
Κι αφού πολύ δοξάστηκαν 
Και φτάσαν στην ακµή τους 
Τους έσπασε ο τσαµπουκάς 
Και βράζουν στο ζουµί τους 

Αρχαία ιστορία: 
Η µάχη των Θερµοπυλών 

Φωτιά κι ασπίδα 
Του Λεωνίδα 
Με τους τριακόσιους που ‘χαν πιάσει τα στενά 
Καµένα Βούρλα 
Κι απάνω τούρλα 
Πλακώσαν Πέρσες και τσακίσαν τα παιδιά 
Μ’ ένα ρυθµό Μάµπο 
Ποιος αντίχριστος 
Ποιο κάθαρµα τους πρόδωσε παιδιά; 
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Καλέ κυρία 
Καλέ κυρία 
Ο Εφιάλτης 
Μπράβο παιδί µου 

Κι έτσι µάθαµε τι εστί 
Χαφιεδισµός και πουτανιά 
Και κωλογάντζα 
και ρουσφέτι 
Και επίσης τα συνώνυµα αυτών 
Νταβατζιλίκι ρουφιανά και ρεβεράντζα 
Και σωθήτω όποιος σώζει εαυτόν 

Τι παράγει η Ελλάς παιδιά; 
Χαφιεδισµό και πουτανιά 
Και κωλογάντζα… 
Και χαλβά Φαρσάλων τραχανά 
Νταβατζιλίκι ρουφιανά και ρεβεράντζα 
Και σταφίδα Κορινθίας και καπνά 
Έκτακτα 

Και πάµε παρακάτω: 
Άλωσις. Η Άλωσις 

Ποιος ξέρει τώρα να µου πει 
Ποιαν αποφράδα µέρα 
Μας πήρε και µας σήκωσε 
Ο διάολος τον πατέρα 
Κι οι Δεσποτάδες νταχτιρντί 
Και γύρω γύρω όλοι 
Μπουκάραν οι Οθωµανοί 
Και πήρανε την Πόλη 
Πότε συνέβη αυτό παιδιά; 
Κυρία… Κυρία… Το 1453 
Μπράβο αγόρι µου 

Και πάµε παρακάτω: 
Ο χορός του Ζαλόγγου 

Η Δέσπω η Τζαβέλαινα µια καθαρή Δευτέρα 
Εσύναξε τις γκόµενες και σήκωσε παντιέρα 
Τις πήγε κατά Ζάλογγο κι αυτές µερακλωθήκαν 
Και ρίξαν κι ένα ποτ πουρί και κατακρηµνισθήκαν 
Μ’ έναν ρυθµό µάµπο 

Και πάµε παρακάτω: 
Ο Αθανάσιος Διάκος 
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Θανάσης Διάκος έψηνε στη Λιβαδειά σουβλάκια 
Κι ο Οµέρ Βρυώνης πέρναγε και ήθελε ουζάκια 
Δε σε σερβίρω άπιστε – σουβλάκι δε σου φτιάχνω 
Κι ο Οµέρ Βρυώνης έκραξε «σουβλάκι θα σε κάνω» 
Και το ‘πε και το ‘κανε – µ’ ένα ρυθµό µάµπο 

Γιατί ήρθαν κι άλλοι 
Γάλλοι, Άγγλοι, Ρώσοι 
Μισθοφόροι σταυροφόροι 
Αµερικάνοι Γερµανοί 
Κι έτσι τραβήξαµε 
Ετούτο εδώ το ζόρι 
Κι έγινε γυαλιά καρφιά το µαγαζί 

Κι άντε πάλι 
Η Ελλάς η προ αιώνων 
Μια φωνή των µεγαφώνων 
Μια τρελή 
Μέσα στην ίντριγκα φωνάζει και σπαράζει 
Τι το ήθελα καλέ το µπικουτί; 
Και η ζωή µας µια επέτειος φριχτή 
Τα φώτα κάηκαν 
Και τέλειωσε η γιορτή 
Χαµένοι ήρωες φαντάσµατα του χτες 
Μάθε να ζεις 
Και µες στο τώρα µπες 

Όλη µου η ζωή διδασκαλία 
Όλη µου η ζωή συντακτικό 
Δίνω ρήµα επίρρηµα και ζητώ 
Το ουσιαστικό 
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ΤΟ ΠΑΡΤΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Γεια σου, πες µου τ’ όνοµά σου 
Κι ότι θες δικά σου 
Δε θα στ’ αρνηθώ 
Έλα που σε κοιτάζω 
Να χορέψεις µαζί µου 
Πριν ν’ ανάψει το φως 

Μαζί κράτα µου το χέρι 
Κι όπου θα ’µαι 
Και µετά τις νύχτες που κοιµάµαι 
Θα σ’ ονειρευτώ 

Άκου κόλλησε η βελόνα 
Μα η δική µου εικόνα 
Κοίτα µη χαθείς 

Έλα που σε κοιτάζω 
να χορέψεις µαζί µου 
πριν ανάψει το φως 

Τώρα έτσι που σε πάω 
νιώθω να πετάω 
πάνω απ’ τη γιορτή 
Έλα πριν ξηµερώσει 
Πριν η νύχτα τελειώσει 
Πριν µας πιάσει η ζωή 
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ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Θα γίνει δικός µου ο κόσµος 
Θα γίνουν δικά µου τα πάντα 
Θα σκίσω και θα γίνει σεισµός 
Κι αυτό που υπάρχει πιο πέρα 
Εγώ θα το βρω θα το ζήσω 
Θα σκίσω, θα το ντύσω µε φως 

Σου ’ρχοµαι κόσµε 
Μάνα µου κόσµε 
Παιδί µου µωρό µου 
Κι αγάπη µου κόσµε σου ’ρχοµαι 

Βγαίνω µπροστά ξεχύνοµαι κόσµε 
Και δε σου παραδίνοµαι 
Κόσµε σου ’ρχοµαι 
Θα γίνει µεγάλη ιστορία 
Κι όλα τ’ αφήνω 
Σε ετούτο το «εκείνο» 
Ποντάρω, θα σκίσω και θα κάνω σουξέ 

Ε, µη µε κοιτάζεις µωρό µου 
Μ’ εκείνα τα µάτια 
Το νιώθω θα φύγω 
Γιατί τώρα ή ποτέ! 
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ΦΙΝΑΛΕ (ΤΟ ΤΡΕΝΟ) 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Το τρένο έφτασε έχει ανάψει προβολείς 
Αγκοµαχάει στις γραµµές, περνάει η ώρα 
Άναψε το τσιγάρο κι άιντε ν’ ανεβείς 
Είναι ταξίδι µακρινό η ενδοχώρα 

Σ’ ένα βαγόνι θα ’µαι εσύ κι εγώ 
Θα ‘χει στο µπαρ κάπου πενήντα µουσικούς 
Να παίζουν τζαζ δηµοτικά κι ότι γουστάρεις 
Στην πρώτη θέση θα γελάς θ’ ακούς 
Τις αναµνήσεις ασ’ τες πίσω µην τις πάρεις 

Κι απ’ το παράθυρο η Αθήνα σκοτεινή 
Λιγάκι, κι όπου να ’ναι θα χαράξει 
Και µες στα µάτια σου θα χάνονται οι σταθµοί 
Κλεισ’ την κουρτίνα, τέλειωσε κι αυτή η πράξη 
Ευφραίνου Αττική ενδοχώρα, τώρα 
Ήρθε η ώρα προχώρα 
Και πάρε φόρα 
Ευφραίνου Αττική επενδύσου, ντύσου 
Να δεχτείς το παιδί σου 
Εδώ και τώρα! 
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Ο ΕΡΩΤΑΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Θίασος 

 

Τη νύχτα αυτή 
Ο έρωτας, ο έρωτας 
θα σπάσει όλα τα φρένα 
Θα ρίξει φλας 
Ο έρωτας, έρωτας 
Σε µια µαµά παρθένα 
 
Τη νύχτα αυτή θα γεννηθεί 
Ένα µωρό σαν ρόδι 
Που γλίτωσε την κατοχή 
Και τον κακό Ηρώδη 
 
Ευφραίνου Αττική ενδοχώρα 
Τώρα 
Ήρθε η ώρα προχώρα 
Κουνήσου τώρα 
Ευφραίνου Αττική 
Κοπανήσου ντύσου 
Να δεχτείς το παιδί σου 
Και πάρε φόρα 
 
Σαν µιούζικ  χολ 
Ο έρωτας, έρωτας 
Θα κάψει όλες τις πίστες 
Στην πίστα κάνει 
Ο έρωτας, έρωτας 
να παίζουνε ορχήστρες 
 
Στην παραλία στη Συγγρού 
ανάψανε τα νέον 
στην αίθουσα θα γεννηθεί 
µωρό παιδί γονέων 
 
Έλα Γιώργο 
Έλα Γιώργο 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΚΙ ΟΠΛΟΦΟΡΩ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  1985 
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ΤΡΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τρεις αγγέλοι  ζωγραφίσαν 
Με κραγιόνια βυσσινιά 
Παράπονο 
Τα φτεράκια τους πουλήσαν 
Και καθίσαν στη γωνιά 

Είπε ο πρώτος θέλω απόψε 
Την παλιά µου την αγάπη 
Είπε ο δεύτερος κοιµήσου 
στο δικό µου το κρεβάτι 

Και γείραν κι έπεσαν στο χώµα 
Όλη νύχτα δίχως σώµα 

Κι ο τρίτος που κουράστηκε 
Στα κύµατα 
Με δυο χαρές ανήµπορες 
Και κρίµατα 
Αυτός δεν είπε τίποτα 
Αυτός δεν ήθελ’ άνθρωπο να δει 
Γιατί γυρνούσαν στην καρδιά του 
Αυτοί που φύγαν µακριά του. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΚΙ ΟΠΛΟΦΟΡΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ 
γιατί ποτέ να σ’ αποκτήσω, δεν µπορώ 
Δεν είχα φταίξει πουθενά 
κι άσε µε δω στα σκοτεινά, να προχωρώ 

Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ 
κι αν υποφέρω, κι αν ανοίγω σα φτερό 
Για κείνο που ‘χει πια χαθεί 
κάνω το τραύµα πιο βαθύ, κι αποχωρώ 

Και απορώ που µια ζωή 
κυκλοφορώ και σε λατρεύω 
αλλά δεν είµαι και Θεός, να σε παιδεύω 
Και απορώ που µια ζωή 
από παιδί παρακαλάω 
Μα ούτε σ’ ένα παραµύθι, δε χωράω 

Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ 
γιατί ποτέ να σ’ αποκτήσω, δεν µπορώ 
Δεν είχα φταίξει πουθενά 
κι άσε µε δω στα σκοτεινά, να προχωρώ 

Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ 
και σ’ έχω απάνω µου, σαν ρούχο καθαρό 
Μες στου µυαλού µου τις φωτιές 
τις µαγεµένες σου µατιές, να λαχταρώ 

Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ 
κι ούτε που θέλω της αλήθειας, το νερό 
Κι αν ήταν ψέµα το φιλί 
εγώ που το ‘θελα πολύ, το συγχωρώ 

Και απορώ που µια ζωή 
κυκλοφορώ και σε λατρεύω 
αλλά δεν είµαι και Θεός, να σε παιδεύω 
Και απορώ που µια ζωή 
από παιδί παρακαλάω 
Μα ούτε σ’ ένα παραµύθι, δε χωράω 
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Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ 
γιατί ποτέ να σ’ αποκτήσω, δεν µπορώ 
Δεν είχα φταίξει πουθενά 
κι άσε µε δω στα σκοτεινά, να προχωρώ. 
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ΜΑΡΟΚΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Μια νύχτα στο Μαρόκο 
λαχτάρησα να ζήσω 
µε µυρωδιές κι αρώµατα 
φωτιά στα χρώµατα. 

Μία νύχτα µε φεγγάρι 
καινούριο κι αναµµένο 
µετάξι µαύρο να φορώ 
να βάφω το νερό. 

Μια νύχτα µόνο τάξε µου 
φαρµάκι αν θέλεις στάξε µου, µετά. 
Μια νύχτα µόνο τάξε µου 
να φέγγω στα µατάκια σου µπροστά. 
Μια νύχτα σαν κι αυτή 
θάνατο κι αρχή σου ζητώ 

Μια νύχτα στη Βεγγάζη 
να βγω φωτογραφία 
στα φώτα κάποιου βαποριού 
στα χέρια τ’ αγοριού 

Μια νύχτα µε τραγούδι 
πεντάρφανο και ξένο 
κι αν πιάσουν τ’ άστρα πυρκαγιά 
θα πέσουν στη καρδιά. 
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ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Σαν ξεχασµένη µηχανή 
Παλιάς περιπολίας 
Και σαν σβησµένη µαχαιριά 
Σε πίστα επαρχίας 

Στον ύπνο µου έρχεσαι συχνά 
Και µου σκεπάζεις µε φιλιά 
Το λογισµό 
Γι’ αυτά που πλήρωσε η καρδιά 
Χωρίς λογαριασµό 

Πριν ξυπνήσω έλα κοντά µου 
Σώµα κι αίµα το κορµί σου 
Πριν ξεχάσω έλα 
Το πρωί τελειώνω 
Φύγε το πρωί 
Τόσα χρόνια 
Φύγε πάλι κι έλα 

Σαν της γοργόνας τη φωνή 
Στην µέση των κυµάτων 
Όπως βαραίνει το σκαλί 
Στον ήχο των βηµάτων 

Στον ύπνο µου έρχεσαι συχνά 
Και µου σκεπάζεις µε φιλιά 
Το λογισµό 
Γι’ αυτά που πλήρωσε η καρδιά 
Χωρίς λογαριασµό 
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Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Της εξοχής τα πρωινά 
θα τα βρούµε ξανά 
αγκαλιά στο κρεβάτι 
και δεν πειράζει που τόσο νωρίς 
θα κοιτάµε χωρίς 
να γυρεύουµε κάτι. 

Της σιγουριάς τα υλικά 
είναι λόγια γλυκά 
σε κασέτες γραµµένα 
γι’ αυτά που ήρθανε τόσο αργά 
µα τα πήρε η καρδιά 
µε τα χέρια ανοιγµένα. 

Η Σωτηρία της ψυχής 
είναι πολύ µεγάλο πράγµα 
σαν ταξιδάκι αναψυχής 
µ’ ένα κρυµµένο τραύµα. 

Μια παραλία ερηµική 
και ν’ απλώναµε εκεί 
της ζωής µας το βήµα 
και δεν πειράζει που τόσα φιλιά 
πριν να γίνουν παλιά 
θα τα πάρει το κύµα. 

Κι εκεί στην άκρη της γραµµής 
θα χαρίζουµε εµείς 
τα παλιά µας κοµµάτια 
σ’ αυτά που ήτανε τόσο µικρά 
µα που ρίχναν σκιά 
για να µοιάζουν παλάτια. 
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ΚΙΒΩΤΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Έχω µια κιβωτό 
που πιάνει τα εκατό 
κι από τα φινιστρίνια 
µαύρα νερά λουστρίνια 
τα κοιτώ. 

Την άλλη Κυριακή 
άµα δεν είσαι `κει 
τα φώτα της θ’ ανάψω 
να σ’ αγαπώ θα πάψω 
µείνε ’κει. 

Η καρδιά δεν αντέχει πολλά 
µοναχή µεσ’ στο κόσµο κυλάει 
Και µετά πριν ανέβει ψηλά 
σε µια πόρτα κλειστή 
αχ τι νύχτα κι αυτή 
για να βγεις να κρυφτείς 
τα φυλάει. 

Έχω µια µηχανή 
δεµένη µε σκοινί 
που δεν µπορεί να φύγει 
είσαι πληγή που ανοίγει 
το πρωί. 
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Η ΑΝΟΙΞΗ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου & Σταµάτης Κραουνάκης 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Την ώρα που κοιµάσαι τ’ απογεύµατα 
θα σηκωθώ να φύγω πριν ξυπνήσεις 
την ώρα που θα µπαίνουν στο ραδιόφωνο 
του Ερυθρού Σταυρού οι αναζητήσεις. 

Κι όσο κι αν πονώ 
όπως θα µπαίνει η άνοιξη 
εγώ δε θα γυρίσω να κοιτάξω 
κι έτσι ξαφνικά 
όπως θα µπαίνει η άνοιξη 
µια και καλή θα σε ξεγράψω. 

Την ώρα που κοιµάσαι τ’ απογεύµατα 
µ’ αρέσει που θα βγω µε τ’ άρωµα σου 
την ώρα που θα παίζει στο διάδροµο 
του δειλινού το φως µε τα κλειδιά σου. 
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ΧΑΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΡΕΜΒΑΖΩ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1985 
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργου Φιλιππάκη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Καληµέρα παιδιά 
µε τη µινόρε ποδιά, 
το σχολικό που περνά 
τώρα πια δε µας παίρνει 

Τα σεντόνια φαρδιά 
και του καφέ η ευωδιά, 
Μια κασετίνα καρδιά 
κουβαλάµε στο χέρι, 
συντροφιά 

Πώς φοβάται ο γιατρός 
που το φαγάκι σου τρως, 
µα δε θυµάσαι ο φτωχός 
τι και ποιος κάνουν δύο 

Κι είν’ ο πόθος κρυφός 
σαν µια κουρτίνα στο φως, 
Για να φεγγίζει ο καηµός 
στης ζωής το βιβλίο 
σαν βαθµός 

Καληµέρα παιδιά 
µε τα’ ασηµένια κλειδιά 
Κι απόψε παίζει η βραδιά 
δωρεάν στην πλατεία 

Τα πουλόβερ πλεχτά 
και κάτι γέλια πνιχτά, 
Για της ζωής τα’ ανοιχτά 
εκποµπή, ησυχία 
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ΞΑΡΧΑΚΟΣ- ΠΑΡΙΟΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1986 
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ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος 

Ερµηνεία: Γιάννης Πάριος 

 

Ακόµα κατοικώ σε σπίτι κλασικό, 
µου δείξαν οι φθορές χωρίς αναφορές να ζω. 
Καινούργια µυστικά θα βρω φανταστικά, 
οι αλήθειες µου πολλές, µα κείνο που δεν λες νικά. 

Με γνωρίζεις απ’ την όψη τη χλωµή, 
δεν ορίζεις της ζωής µου τη ρωγµή. 
Απ’ τα χρόνια µου βγαλµένος απαιτώ 
έστω κι έτσι απελπισµένος να πετώ. 

Ακόµα κατοικώ σε σπίτι κλασικό 
για να `χει λογική ετούτη η φυλακή σαν βγω. 
Ισόβια θνητός αυτός ο εαυτός 
χωρίς αναστολή µατώνει κι ωφελεί το φως. 
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ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  MINOS  

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1986 
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ΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΤΟ ΦΙΛΙ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Σταυριανός 

Ερµηνεία: Μαρία Κανελλοπούλου 

 

Τι να το κάνω το φιλί του µεσηµεριού 
εγώ την ράγισα πολύ την καρδιά µου αλλού 
εµένα µου έγινε η φωνή, βαποριού καπνός 
κι απ’ της ζωής µου την γραµµή 
κάτι πήρε φως 

Εγώ περπάτησα γυµνός, στην ανηφοριά 
γιατί τα χέρια που αγαπώ, δεν τα ξέρω πια 
για µένα γύρισε ο καιρός, στο στερνό φιλί 
στα µάτια νύχτωσε ο καηµός και δεν λέει να βγει 

Ποιος είπε να `ρθουν µουσικές, στο γιαλό να βγουν 
και κάτι νύχτες σαν κι αυτές, σ’ αγαπώ να πουν 
ποιος είπε µέσα µου διψώ, σαν πληγή βαθειά 
όταν τις νύχτες µου ξυπνώ και σου γνέφω γεια… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΔΥΟ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1986 
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Σ΄ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Ότι µπορώ για σένα κάνω αυτό τον καιρό 
και παριστάνω µε λάθη σωρό κάτι γερό 
να κρατηθείς. 
Ότι µπορείς για µένα κάνε κι εσύ να χαρείς, 
τα χρόνια πάνε κι ας µείνουµ’ εµείς 
λόγω καρδιάς, λόγω τιµής. 

Σ’ όποιον αρέσουµε 
για τους άλλους δε θα µπορέσουµε, 
πώς να χωρέσουµε τόσοι άνθρωποι στο κενό; 
Σ’ όποιον αρέσουµε 
για τους άλλους δε θα µπορέσουµε, 
πώς να συνδέσουµε περιθώρια κι ουρανό; 

Ότι µπορώ για σένα κάνω λες κι είµαι φτερό, 
σ’ αεροπλάνο στον κόσµο γυρνώ κι ό,τι περνώ 
µην το σκεφτείς. 
Ότι µπορείς για µένα κάνε, βραδιάζει νωρίς 
κι αλλού κοιτάνε τα µάτια θαρρείς 
λόγω σκιάς, λόγω πληγής. 
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Μ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

 
Ας ήταν κάπου γραµµένο 
έστω για απολογισµό 
κάθε που χάνω το τρένο 
πάντα βρίσκω ένα σταθµό 
συνοδεύω τους άλλους και µένω 

Μ’ αυτόν τον έρωτα που χρόνια αµέτρητα 
δεν υποκρίνεται 
για τ’ αφιέρωµα της προσµονής 
γι’ αυτόν τον έρωτα που απαραίτητα 
κρατάει κι αµύνεται 
ως το ξηµέρωµα της πληρωµής 

Ας ήταν κάπου γραµµένο 
για να δείχνει αληθινό 
όπου κι αν είπα πεθαίνω 
βρήκα λόγο για να ζω 
τυχερό κι ακριβά πληρωµένο 
µα µένω 

Μ’ αυτόν τον έρωτα που χρόνια αµέτρητα 
δεν υποκρίνεται 
για τ’ αφιέρωµα της προσµονής 
γι’ αυτόν τον έρωτα που απαραίτητα 
κρατάει κι αµύνεται 
ως το ξηµέρωµα της πληρωµής 
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ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙ ΑΝΤΡΙΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Εκεί που πας να κοιµηθείς, 
τα µάτια σου να κλείσεις 
να ξεχαστείς, να φανταστείς, 
να πελαγοδροµήσεις 

Εκεί ξυπνούν σιγά σιγά 
και περπατούν θλιµµένα 
µε γυναικεία κι αντρικά, 
τα µυστικά ντυµένα 

Εκεί κουράστηκα κι εγώ 
πως σ’ αγαπώ να λέω 
γιατί καθώς υπνοβατώ, 
σε ψάχνω κι επιπλέω 

Κι εσύ περνάς σιγά σιγά, 
στης λησµονιάς τη χλόη 
και κάθε µέρα, στις εφτά 
γυρίζω το ρολόι 
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ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Μια φωτογραφία βυθισµένη, 
µόνη κι έχει γοητεία 
φόντο η Βενετία 
και χειµώνας µε βροχή 

Εσύ γελούσες 
και µου κράταγες το χέρι 
Κι εγώ ποιος ξέρει 
τι σου `χα πει 

Φοβάµαι τόσο να θυµηθώ, 
χωρίς να νιώσω το χάδι αυτό 
Εσύ γελούσες κι εγώ πιο κει, 
χρονολογία φανταστική 

Μια φωτογραφία δυναµώνει, 
µόνη µες στην απουσία 
σαν την υγρασία 
στο παγκάκι που ακουµπάς 

Τι ώρα είναι 
κι επιµένει η φαντασία, 
να σε ρωτήσω 
αν µ’ αγαπάς 
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ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Τίποτα δεν έπρεπε να γίνει, 
στη µέση ας µείνει το σκηνικό. 
Ήτανε παλιά κι απωθηµένα 
τα δεδοµένα για µας τους δυο. 

Έτσι όπως τα λες να βρεθούµε γενικά 
τίποτα δε θες από µένα τελικά. 
Έτσι όπως τα λες πάνω που έλεγα κι εγώ 
στα φιλιά σου να πνιγώ. 

Τίποτα δεν έπρεπε να γίνει, 
στη µέση ας µείνει το σκηνικό 
κι άσε για ένα πείσµα παιδικό µου 
να είναι δικό µου το βράδυ αυτό. 

Τίποτα δεν έπρεπε να πάει 
που να αγαπάει τη σχέση αυτή, 
µόνο το ταξίδι που τελειώνει 
και συµπληρώνει την αφορµή. 
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ΕΔΩ ΑΘΗΝΑΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Κατέβα κάτω, 
εδώ δεν είναι λεωφορείο, 
ούτε Σαββάτο 
κατέβα κάτω, 
εκεί που πάει το παραµύθι, 
παρατραβάει 
είναι γεµάτο 
και δε µας πάει στο κάτω κάτω 

Κι αυτά που λέµε κουβέντες είναι, 
εδώ Αθήναι 
Κι αυτά που ζούµε, αλήθειες είναι, 
εδώ Αθήναι 

Κατέβα κάτω, 
εδώ δεν έχει να δούµε κι άλλο, 
το παρακάτω 
κατέβα κάτω, 
αγάλι αγάλι 
τα ρίξαµε όλα στη βιοπάλη 
κι είν’ από κάτω, 
ο κόσµος πάλι στο κάτω κάτω 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΔΥΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Ακόµα µια νύχτα µαζί 
Σ’ αυτή την ζωή την πεζή 
Στα µάτια εγώ να σε φιλώ 
Κι ας ήµαστε µελό 
Αγάπη µου χρυσή 

Ακόµα µια νύχτα για µας 
Μαζί µου και συ προτιµάς 
Το χέρι εγώ να σου κρατώ 
Κι ας είναι το πιοτό 
Ο τρίτος της βραδιάς 

Όλα µυστικά κι όλα γρήγορα 
Καθοριστικά και παρήγορα 
Παιχνίδι για δύο 
Παράλληλες ζωές παντοτινές 

Ακόµα µια νύχτα µαζί 
Σ’ αυτή τη ζωή την πεζή 
Κι αν κάπου χάνω το σκοπό 
Αγάπα µε να πω 
Αυτό που λες κι εσύ 

Ακόµα µια νύχτα για µας 
Μαζί µου και συ προτιµάς 
Το χέρι εγώ να σου κρατώ 
Κι ας είναι το πιοτό 
Ο τρίτος της βραδιάς 

Όλα µυστικά κι όλα γρήγορα 
Καθοριστικά και παρήγορα 
Παιχνίδι για δύο 
Παράλληλες ζωές παντοτινές. 
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ΤΑΜΠΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη & Τάνια Τσανακλίδου & Γιώργος Χατζηνάσιος 

 

Μια φορά µια κοινωνία ταµπού 
κράταγε όλα τα ηνία ταµπού 
µα του κόσµου η χελώνα 
πιο λαγός κι απ’ τον αιώνα 
έγραψε το σύνθηµά της αλλού. 

Όλα τα θέλουµε όλα γιατί έχουµε αντοχή 
για σχέσεις καραµπόλα και νύχτες ΙΧ. 
Όλα τα θέλουµε όλα κι ακόµα πιο πολλά, 
της ενοχής η κόλλα δεν πιάνει πουθενά. 

Μη το ένα, µη το άλλο ταµπού 
τέτοιο πρόβληµα µεγάλο ταµπού 
κι είπαµε στον εαυτό µας 
δες πως ήτανε γραφτό µας 
τη ζωή να κυνηγάµε αλλού. 

Όλα τα θέλουµε όλα γιατί έχουµε αντοχή 
για σχέσεις καραµπόλα και νύχτες ΙΧ. 
Όλα τα θέλουµε όλα κι ακόµα πιο πολλά, 
της ενοχής η κόλλα δεν πιάνει πουθενά. 

Ιστορίες για αγρίους ταµπού 
για κυρίες και κυρίους ταµπού ταµπού ταµπού 
το ταµπού ταµπού δεν έχει και χαρά στον που την έχει 
τελικά την ευθιξία αλλού. 

Όλα τα θέλουµε όλα γιατί έχουµε αντοχή 
για σχέσεις καραµπόλα και νύχτες ΙΧ. 
Όλα τα θέλουµε όλα κι ακόµα πιο πολλά, 
της ενοχής η κόλλα δεν πιάνει πουθενά. 
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ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Κι έγινα η παράνοµη ρουτίνα σου, 
ο φόβος και η γκρίνια σου, 
Κάθε φορά 

Κάθε φορά που είχα πει να σου µιλήσω, 
έλεγα κρίµα µια πληγή τέτοια να κλείσω 

Κάθε φορά σε περιµένω, 
την αυταπάτη σου γκρεµίζω 
κι επιµένω 

Μ’ ένα χαµόγελο να λέω καληνύχτα, 
είσαι η αράχνη, µα σου πλέκω εγώ τα δίχτυα, 
κάθε φορά 

Κι έγινα η χειρότερη ανηφόρα σου, 
που µέτραγες τη φόρα σου, 
κάθε φορά 

Κάθε φορά που πάνω µου έψαχνες για λάθος, 
τον εαυτό σου ανακάλυπτες στο βάθος, 
Κάθε φορά 
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ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΓΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Μια φυλακή 
και µια πυξίδα παλιά ναυτική 
στα µάτια σου είδα 

Κι απόµεινα εκεί, 
µια Κυριακή 
να καρτερώ σαν τα πουλιά, 
στην καταιγίδα που ψάχνουν φωλιά 

Στα µάτια σου είδα 
µια πασχαλιά κι ένα φτερό 
Για σένα, για σένα εγώ 

Μια συλλαβή 
και µια κουβέντα που τρέµει να βγει 

Καηµός και µέντα σε τούτη τη γη 
κι είναι πληγή 
να σ’ αγαπώ 

Σαν τα πουλιά, 
στην καταιγίδα που ψάχνουν φωλιά 
στα µάτια σου είδα 
µια πασχαλιά κι ένα φτερό 
Για σένα, για σένα εγώ 
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1987 
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ΠΥΡ ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Θίασος 

 
 
Πυρ γυνή και θάλασσα 
Καταραµένο τρίο 
Το πρώτο καίει 
Το άλλο λέει λέει λέει 
Το τρίτο γίνεται θηρίο 
 
Πυρ γυνή και θάλασσα 
Τι δύσκολο παιχνίδι 
Το πρώτο  σβήνει 
Το άλλο δίνει δίνει δίνει 
Το τρίτο σπάει το σανίδι 
 
Κι αν µε ρωτάς τι προτιµώ 
Το πυρ και τ΄αρµυρό νερό 
ή να καώ ή να πνιγώ 
για το δικό µου το εγώ 
 
Εγώ τι το πειράζω το εγώ σου 
Εγώ, που είµαι η κότα και τ΄αυγό σου 
Γιατί- γιατί λοιπόν να πολεµάς; 
Γιατί εγώ είµαι για να µ΄αγαπάς 
Μπα τι λέτε; 
Όπως τραγούδια! 
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ΠΑΜΕ ΚΟΠΕΛΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Πάµε κοπέλες, απόψε πάµε για τρέλες, 
τ’ αγέρι πρίµα. Πάµε κυράδες 
σαν τις παλιές φιλενάδες βήµα το βήµα. 

Κανείς, δεν το είπε ποτέ φανερά 
κι ας το νιώθει, κανείς. 
Βαθιά στην ψυχή τόσα χρόνια 
τι κρύβουµε οι δόλιες εµείς. 

Γυναίκα θα πει, δουλειά προκοπή, 
ζεστή αγκαλιά, µετρηµένη µιλιά 
και µητέρα ζωή. 

Δεν είναι κρυφό, γιατί είναι σοφό. 
Γυναίκα θα πει τσαχπινιά, πουτανιά 
και ξυράφι µυαλό. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  1988 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Και δικαίωµα 
δεν έχω πια να σ’ αγαπώ 
το στερέωµα της λογικής µου 
θα ν’ αυτό. 

Να σ’ αγκαλιάζω µια φορά 
ούτε µε φτάνει κι ούτε µ’ αφορά 
κάποτε θέλαµε κι οι δυο 
Μα τώρα πια 
σε θέλω για τον εαυτό µου. 

Και δικαίωµα δεν έχω πια να σ’ αγαπώ. 

Και δικαίωµα 
δεν έχεις πια να µε κρατάς 
στο µεσαίωνα της λογικής σου 
να µε πας 
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ΤΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Κι είµαστε ακόµα ζωντανοί 
στη σκηνή σαν ροκ συγκρότηµα. 

Με κοιτάς σε κοιτώ 
και µετά σιωπή 
κάτι θα κοπεί 
στην καρδιά στο µυαλό. 

Με κοιτάς σε κοιτώ 
και µελαγχολείς 
ο καιρός πολύς 
µ’ αγαπάς σ’ αγαπώ. 

Κι είµαστε ακόµα ζωντανοί 
στη σκηνή σαν ροκ συγκρότηµα 
κι αν µας αντέξει το σκοινί 
θα φανεί στο χειροκρότηµα. 

Με κρατάς σε κρατώ 
και µετά γκρεµός 
και µετά το τέρµα 
και κανείς κανενός. 

Με κρατάς σε κρατώ 
και παντού σκιές 
και παντού καθρέφτες 
για θεούς κι εραστές. 
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ΜΑΜΑ ΓΕΡΝΑΩ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  CBS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1988 
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ΜΟΙΡΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Την ώρα που γεννιόµουνα σχολάγανε οι µοίρες 
µονάχη µου καθόµουνα κι απ’ τη ζωή κρατιόµουνα 
κρατιόµουνα σ’ ένα καφάσι µπίρες 
µονάχη µου καθόµουνα κι απ’ τη ζωή κρατιόµουνα 
κι ονειρευόµουνα σ’ ένα καφάσι µπίρες 

Την ώρα που περπάτησα µου φέραν και τα δώρα 
µια νύχτα µόνο κράτησα κι απάνω της γονάτισα 
γονάτισα και µου ’λεγαν προχώρα 
µια νύχτα µόνο κράτησα κι απάνω της ξεστράτισα 
και παραστράτησα στην πρώτη κατηφόρα 

Φωτιά κι ανάσταση καρδιά πονάς και σπάσ’ τα εσύ 
τα χρόνια που ’φτασα να ζω 
φωτιά και δύναµη καρδιά τρελή κι αδύναµη 
στον κόσµο που ’ρθαµε χορτάσαµε γκρεµό 

Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρµάκι κι αγωνία 
µονάχη µου παντρεύτηκα σε βρήκα σ’ ερωτεύτηκα 
παιδεύτηκα σ’ αυτή την κοινωνία 
µονάχη µου παντρεύτηκα σε βρήκα σ’ εµπιστεύτηκα 
και ρεζιλεύτηκα στην παλιοκοινωνία 

Φωτιά κι ανάσταση καρδιά πονάς και σπάσ’ τα εσύ 
τα χρόνια που ’φτασα να ζω 
φωτιά και δύναµη καρδιά τρελή κι αδύναµη 
στον κόσµο που ’ρθαµε χορτάσαµε γκρεµό 
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ΠΑΜΕ ΚΑΠΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Πάµε κάπου, πάµε κάπου 
µη µε πας στου Φιλοπάππου, 
µη µε φέρνεις απ’ το Γκάζι, βρε 
για Θησείο, µε πειράζει, βρε. 

Πάµε λίγο, πάµε λίγο 
κάτι µ’ έπιασε να φύγω, 
Κυριακή στην Κηφισίας, βρε 
µια φωνή απελπισίας, βρε. 

Δε µ’ αρέσει, τι να κάνω 
έχω κι έναν εγωισµό, 
στην Αθήνα θα πεθάνω 
άµα κάνω τουρισµό. 

Πάµε όπου θέλεις, πάµε 
θα σου λέω τι κοιτάµε, 
στα µισά της Αλεξάνδρας, βρε 
µια γυναίκα κι ένας άντρας, βρε. 

Πάµε πάλι, πάµε πάλι 
πίσω έρχονται κι οι άλλοι, 
για τη µνήµη του τοπίου, βρε 
να κι η Αίγλη του Ζαππείου, βρε. 

Δε µ’ αρέσει, τι να γίνει, 
να `χω µονάχα παρελθόν 
κι η Αθήνα να µου δίνει 
απ’ το ράδιο το παρόν. 

Άλλο “Ένα ένα τέσσερα” 
κι άλλο “Εννιά κι ογδόντα τέσσερα”. 

Πάµε όλοι, πάµε όλοι 
άλλη πόλη µες στην πόλη, 
Κυριακή στον Παρθενώνα, βρε 
µε δικά µας δακρυγόνα, βρε. 
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ΜΑΜΑ ΓΕΡΝΑΩ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Τα ρούχα που δεν έµαθα να πλένω 
τα βάζω στη σακούλα και σ’ τα φέρνω. 
Ρωτάς για την καριέρα µου 
τη νύχτα και τη µέρα µου 
κι εγώ να σου µιλάω καταφέρνω. 

Και σκέφτοµαι που πίνω κόκα κόλα 
για να `ναι πάντα ίδια αλλάζουν όλα. 
Κι ανοίγω το ψυγείο σου, 
το “έλα” και το “αντίο” σου 
ζητούσα στη ζωή µου πάνω απ’ όλα. 

Μαµά, πεινάω 
µαµά, φοβάµαι 
µαµά, γερνάω, µαµά. 
Και τρέµω να ‘µαι αυτό που χρόνια ανησυχείς: 
ωραία, νέα κι ατυχής. 

Τα χρόνια που µεγάλωνες για µένα 
να ξέρεις πως σου τα ‘χω φυλαγµένα. 
Και τέλειωσα µε άριστα 
αλλά δεν έχω ευχάριστα, 
όλα στον κόσµο είναι γραµµένα. 

Τριάντα καλοκαίρια και χειµώνες 
τις άγριες σού φέρνω ανεµώνες. 
Και κοίτα, ένα µυστήριο 
του κόσµου το κριτήριο 
πως µοιάζουµε µου λέει σαν δυο σταγόνες. 

Μαµά, πεινάω 
µαµά, φοβάµαι 
µαµά, γερνάω, µαµά. 
Και τρέµω να `µαι αυτό που χρόνια ανησυχείς: 
ωραία, νέα κι ατυχής. 
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ΓΥΦΤΑΚΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Μ’ ένα σπασµένο καθρεφτάκι 
στον κόσµο βγαίνει το γυφτάκι 
και χάνεται 
Σάββατο στην Αγια Βαρβάρα 
και εσύ θεέ και ήλιε βάρα 
δεν πιάνεται 

Μαύρα τα µάτια κι οι βλεφαρίδες 
και µονοπάτια µε νυχτερίδες 
καρφί δεν καίγεται 
Κι εσύ µια µέρα που δε µε είδες 
και τι θα γίνει και που µε είδες 
ζωή δε λέγεται 

Τα µεσηµέρια µεσ’ την νταλίκα 
που πάει δεν ξέρει κι έχει µια γλύκα 
κι αισθάνεται 
πως πάνε κι έρχονται τα χρόνια 
σαν της νταλίκας τα πεπόνια 
και χάνεται 

άσε µε, άσε µε, άσε µε… 
και σαν ντέφι πιάσε µε 
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ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Οι φίλοι µου σαλτάρουνε 
στα όρθια σουτάρουνε 
και ψάχνουνε για τέρµα 
 
Σε κάτι αποδυτήρια 
χτυπάνε δηλητήρια 
και κάτω απ’ την επήρεια 
τρυπάνε σκέτο δέρµα 
 
Οι φίλοι µου µ’ αφήνουνε 
µονάχοι τους θα γίνουνε 
µε τη γραµµή στο τζάµι 
 
Σηκώσαν τα µανίκια τους 
σκοτώσανε δυο νοίκια του 
γυµνοί στα δεκανίκια τους 
για µια χαρά χαράµι 
 
Τη βρήκες; Την ακούς; 
Σε ποια ζωή σε πιάνω; 
Mε ποιούς κανονικούς; 
Να πάω να στην κάνω.. 
 
Οι φίλοι µου σαλτάρουνε 
στα όρθια σουτάρουνε 
και ψάχνουνε για τέρµα 
 
Γυρίσαν το κεφάλι τους 
Καρφώσανε τ’ ατσάλι τους 
και λιώµα από τη ζάλη τους 
µου ρίξαν ένα βλέµµα 
 
Οι φίλοι µου µ’ αφήνουνε 
µονάχοι τους θα γίνουνε 
µε τη γραµµή στο τζάµι 
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Μαζέψαν τα δισκάκια τους 
κουµπώσαν τα σακάκια τους 
κι αργά στα µηχανάκια τους 
χαθήκαν στο λιµάνι 
 
Τη βρήκες; Την ακούς; 
Σε ποια ζωή σε πιάνω; 
Mε ποιούς κανονικούς; 
Να πάω να στην κάνω.. 
 
Οι φίλοι µου τελειώσανε 
σε µια στροφή τα δώσανε 
και ψάχνουν φωτογράφο 
 
Και θέλουν τ’ αγγελούδια µου 
τα πιο σωστά τραγούδια µου 
για πάρτη τους να γράφω... 
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ΣΤΡΗΠ-ΤΗΖ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Με το ένα, µε το δύο, µε το τρία 
έλα δείξε µου βρε κάθαρµα λατρεία 
φίλα µε λίγο, πιάσε µε απ’ τη µέση 
κοίτα βάσανο που βρήκα να µ’ αρέσει 
φίλα µε λίγο, πιάσε µε απ’ τη µέση 
κοίτα βάσανο που βρήκα να µ’ αρέσει 
 
Θέλω να λιώνεις, να µε παλιώνεις 
εσύ που λες πως µ’ αγαπάς 
πως µε κατάντησες 
και της ζωής µου, να το τελειώνεις 
να το τελειώνεις το κρασί, µια και µου τ’ άνοιξες 
δεν ήπιες τίποτα 
 
Με το πέντε, µε το έξι, µε το δέκα 
τι σου ζήτησα βρε άνθρωπε η γυναίκα 
να µε παιδεύεις και να µε θες αιώνια 
κοίτα πρόβληµα µαζί σου τόσα χρόνια 
να µε παιδεύεις και να µε θες αιώνια 
κοίτα πρόβληµα µαζί σου τόσα χρόνια 
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Η ΣΟΥΛΤΑΝΑ Η ΦΩΦΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Και σιγά που θα ... που θα ... που θα ... 
και ποιος θα ... µετά ... µετά ... µετά ... 
Κι άµα δεν ... ποτέ του και µη σω ... 
βάζω το καπέλο µου, το έτσι και το θέλω µου 
ρεζέρβα στο καπό ... 
κι ας λένε: 
 
"Να κι η Φωφώ 
πού `χει ένα ... 
πω, πω, πω, πω 
κι ούτε σπίτι, ούτε Θεό 
Κανένα δε φοβάται 
η Σουλτάνα η Φωφώ" 
 
Και σιγά τ’ αβγά κι οι συγγενείς 
π’ ούτε να ... τους έφτυνε κανείς 
Κι οι µετά, κι οι τέως, και οι νυν 
αρχηγοί και ράσα πλακωθήκανε στη µάσα 
κι έχω έρθει στο Αµήν ... 
κι ας λένε: 
 
"Να κι η Φωφώ 
πού `χει ένα ... 
πω, πω, πω, πω 
κι ούτε σπίτι, ούτε Θεό 
Κανένα δε φοβάται 
η Σουλτάνα η Φωφώ" 
 
Και δεν πα να ... η κοινωνία, η ξευτίλα 
κι ούτε που να ... εγώ ... µεγάλη µου σκασίλα 
σιγά που θα ... ξανά ... την ίδια την πιπίλα, 
σιγά τα µούτρα, που θα βάλω χαβαλέ 
 
Σιγά καλέ την κοινωνία, µάµα µία, 
εσύ κι αυτή, µε καταντήσατε Καµία 
µε µια κλωτσιά από τ’ αφτί και στα θρανία 
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παλιορεζίλω, και οµάδα κουρελέ ... 
 
Και σιγά ... που θα ... που θα ... που θα ... 
µε το "Θα" ... του κάθε κερατά 
Κι άµα δεν ... µη σώσω και σωθώ 
κάποιον θα πλακώσω και µετά θα τον πληρώσω 
και σιγά µην εκτεθώ ... 
κι ας λένε: 
 
"Να κι η Φωφώ 
πού `χει ένα ... 
πω, πω, πω, πω 
κι ούτε σπίτι, ούτε Θεό 
Κανένα δε φοβάται 
η Σουλτάνα η Φωφώ" 
 
Κοίτα ρε, που µου `σκασε γαµπρός 
σκανταλιάρης και πρωθυπουργός 
κι άντε ρε που θα ... και θα ... και θα ... 
µάζεφ’ τη µαγκιά σου, τα µισά µισά δικά σου 
και τα ρέστα παγωτά ... 
κι ας λένε: 
 
"Να κι η Φωφώ 
πού `χει ένα ... 
πω, πω, πω, πω 
κι ούτε σπίτι, ούτε Θεό 
Κανένα δε φοβάται 
η Σουλτάνα η Φωφώ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

184 

ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Απ’ έξω σκοτεινιάζει 
σχολάει του κόσµου η τάξη 
µα µένα τι µε µοιάζει 
το σκοτάδι να µε φτιάξει 

Τι λες που θα πεθάνω 
και που θ’ αυτοκτονήσω 
το δρόµο µου θα πάρω 
και το δρόµο µου θ’ αφήσω 

Έπεσα, έπεσα µέσα στη φωτιά 
έπαιξα, έπαιξα µ’ όλα τα χαρτιά 
πλήγωσα, πλήγωσα τον εγωισµό 
κλείδωσα, κλείδωσα κάθε γυρισµό 

Απ’ έξω σκοτεινιάζει 
τραβάει ο κόσµος ζόρι 
µα µένα τι µε µοιάζει 
µε το µαύρο ρασοφόρι 

Θα πάω στον καθρέφτη 
το φρύδι θα σηκώσω 
στο γόητρο που πέφτει 
µια γραµµή θα διορθώσω 
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ΠΑΤΩΜΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Κοντά στα κύµατα 
θα χτίσω το παλάτι µου 
Θα βάλω πόρτες 
µ’ αλυσίδες και παγώνια 
Και µες στη θάλασσα 
θα ρίξω το κρεβάτι µου 
γιατί κι οι έρωτες 
µου φάγανε τα χρόνια 
 
Να κοιµηθώ στο πάτωµα 
να κλείσω και τα µάτια 
γιατί υπάρχουν κι άτοµα 
που γίνονται κοµµάτια 
 
Ξυπνώ µεσάνυχτα 
κι ανοίγω το παράθυρο 
κι αυτό που κάνω 
ποιος σου το’ πε αδυναµία 
Που λογαριάζω 
το µηδέν µου µε το άπειρο 
και βρίσκω ανάπηρο 
τον κόσµο στα σηµεία 
 
Να κοιµηθώ στο πάτωµα 
να κλείσω και τα µάτια 
γιατί υπάρχουν κι άτοµα 
που γίνονται κοµµάτια... 
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ΖΕΛΑΤΙΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Καλύτερα µε σκούρα ζελατίνα 
Να πέφτει µπρος στα πόδια µου το φως 
Τη µάνα µου την λέγανε Κατίνα 
Και σπίτι µου κι αγάπη µου ο βυθός 

Μ’ αρέσουνε τα όµορφα φουστάνια 
Που έχουνε στο πλάι τη ραφή 
Εκεί µετράω εγώ την περηφάνια 
Φαρµάκι όταν στάζει η οροφή 

Και πάω και αγαπάω 
Αχ – τα πιο µεγάλα αγόρια 
Την πόρτα τους χτυπάω 
Μετά κοιµάµαι χώρια 

Το πρώτο µου φθινόπωρο φανήκαν 
Τα κλαράκια µου 
Και κάθισα και µέτρησα κι εγώ 
Τα φυλλαράκια µου 
Στα χέρια τα κουβάλησα τα νιάτα µου 
Τα υπάρχοντα 
Και φαίνεται του γυάλισα του έρωτα 
Του άρχοντα 

Κι άλλο τραγούδι δε θα πω… 

Καλύτερα µε σκούρα ζελατίνα 
Να πέφτει µπρος τα πόδια µου το φως 
Που φόρεσα καινούρια καπαρντίνα 
Και µια βροχή δεν έβρεξε ο Θεός 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CBS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1988 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Ελένη Δήµου 

 

Προσωπικά δεν έχω αισθήµατα για σένα φιλικά 
µονάχα βήµατα θιγµένα ερωτικά, 
που µ’ αναγκάζουνε να φεύγω βιαστικά 

Προσωπικά δε θέλω τίποτα µαζί σου λογικά 
µου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά 
και δεν αλλάζω το κορµί σου µε την άψογη ζωή σου 
τελικά 

Προσωπικά εγώ τρελαίνοµαι, 
το παραµύθι σου και να `µαι και να φαίνοµαι 
Προσωπικά δεν έχω αίσθηση 
αυτό που ζούµε αν είναι αλήθεια ή παραίσθηση 
προσωπικά 

Προσωπικά, τυχαίνει βράδια µε τραγούδια λαϊκά 
ντυµένη κι άδεια κι αφηµένη γενικά 
να µεταφράζω τη σκηνή δραµατικά 

Προσωπικά, εµένα ο χρόνος µου γυρίζει κυκλικά 
κι αλλάζει ο τόνος µου στο τέλος ειδικά 
γι’ αυτό να ξέρεις κι επιµένω, κι ας µου το `χεις ξεγραµµένο 
οριστικά 
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ΣΚΟΥΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Ελένη Δήµου 

 

Σκούρα τα πράµατα 
κι αλίµονο σε µένα 
που είµαι φύση ερωτική 
Τόσα πειράµατα 
εγχώρια και ξένα 
κι ούτε µια σχέση εκρηκτική 

Και τη νύχτα στο κρεβάτι 
δεν µπορώ να κλείσω µάτι 
κοµµάτι, δύσκολη η ζωή 
Κι είµαι για κλάµατα 
που βάζω την ενάτη 
να πάρω λίγη αναπνοή 

Σκούρα τα πράµατα 
βαριά συννεφιασµένα 
ο κόσµος σ ’επιφυλακή 
Μόνο κοιτάγµατα 
και τα σκυλιά δεµένα 
κι απ’ την αγάπη νηστικοί 

Σκούρα τα πράµατα 
µού το λέγε κι η Μαίρη 
που ξέρει κόλπα µαγικά 
Θα ’χουµε δράµατα 
κι αυτό το καλοκαίρι 
µε ράδια κι αντηλιακά 
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ΤΕΤΟΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Ελένη Δήµου 

 

Τέτοιες νύχτες δεν µπορώ 
να φταίω για δύο 
και έχω µέσα µου σωρό 
κι εγώ την ενοχή 

Τέτοιες νύχτες µη ρωτάς 
πως πονάει ο έρωτας 
όταν νιώσει απ’ την ψυχή 
το πρώτο αντίο 

Έλα και πάρε µε, πάρε µε, πάρε µε 
στην αγκαλιά σου 
κι όλα χαλάλι 
κι όλα δικά σου 

Τέτοιες νύχτες δεν µπορώ 
να ησυχάσω 
σαν φεγγάρι στο νερό 
µε ρίχνεις και µε πας 

Τέτοιες νύχτες µη µου λες 
πάλι κι άλλες απειλές 
κι έχω κόντρα τον καιρό 
πώς να σε φτάσω 

Έλα και πάρε µε, πάρε µε, πάρε µε 
στην αγκαλιά σου 
κι όλα χαλάλι 
κι όλα δικά σου 
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ΚΟΙΤΑ ΕΓΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Ελένη Δήµου 

 

Κοίτα εγώ 
για να φοράς τι σου ’φερα 
κοίτα εγώ 
της συµφοράς τα νούφαρα 
κοίτα εγώ 
µε τι καηµούς σε κέρασα 
κοίτα πάλι εγώ. 

Κάπου εκεί 
στο παρελθόν σου ανάµεσα 
κάπου εκεί 
µε λίγα λόγια κι άµεσα 
κάπου εκεί 
το άλλοθί σου στο ’δωσα 
κάπου εκεί 
τον εαυτό µου πρόδωσα. 

Κι όχι εσύ 
εσύ ποτέ δε µ’ άφησες 
κι όχι εσύ 
εσύ δεσµούς ζωγράφισες 
κι όχι εσύ 
εσύ για µένα πλήρωσες 
κι όχι πάλι εσύ. 

Μόνο εγώ 
για να πνιγώ σ’ αγκάλιαζα 
µόνο εγώ 
της φυλακής σου η θάλασσα 
µόνο εγώ 
εγώ ποτέ δε σκέφτηκα 
Μόνο εγώ που πήγα κι ερωτεύτηκα. 
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ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

 Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Ελένη Δήµου 

 

Βάλτο απ’ την αρχή 
κι άσε ν’ ακούγεται η βροχή στα κεραµίδια 
Βάλτο απ’ την αρχή 
δεν έχω άλλη αντοχή γυρνάω στην ίδια πληγή 

Βάλτο κι έλα εδώ 
τι λεν’ τα χείλη σου να δω θέλω µαζί σου 
Βάλτο κι έλα εδώ 
στης ερηµιάς µου την οδό την αφορµή σου να βρω 

Κι όπως κάθοµαι και γράφω 
µπορεί τραγούδι, µπορεί ζωή 
πάντα κάτι αντιγράφω 
απ’ τη δικιά σου αναπνοή 

Βάλτο µια φορά 
κι εγώ θα δίνω αναφορά στα όνειρά σου 
Βάλτο µια φορά 
δεν έχω άλλη διαφορά απ’ τα βαθειά σου νερά 
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ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1988 
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ΟΛΑ ΜΟΥ ΦΤΑΙΝΕ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Κώστας Καλδάρας 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Όλα µου φταίνε, µ’ αναστατώνουνε 
κι αυτά που καίνε δε µε λυτρώνουνε 
τραγούδια, χέρια κι αστραπές, 
πώς να πεθάνει αυτό που θες 

Πώς νά `ρθει το µαχαίρι, 
στο αίµα που δεν ξέρει, 
τραγούδια, χέρια κι αστραπές 

Συγγνώµη είπα σ’ όποιους µ’ αφήσανε, 
σ’ αυτούς που βρήκα και µ’ αποκλείσανε 
σ’ αυτές τις πόρτες τις κλειστές, 
πώς να πεθάνει αυτό που θες 

Που θέλει και παρέα 
την ώρα τη µοιραία, 
σ’ αυτές τις πόρτες τις κλειστές 

Όλα µου φταίνε κι ο κόσµος σήµερα, 
κρατάει στην πάντα του νου τ’ ανήµερα 
σ’ αυτές τις άδικες ζωές, 
πώς να πεθάνει αυτό που θες 

Πώς να `ρθει και ν’ αστράψει, 
αυτό που σου `χα γράψει, 
σ’ αυτές τις άδικες ζωές 
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ΚΑΗΜΕ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Κώστας Καλδάρας 

Ερµηνεία: Γιώργος Νταλάρας 

 

Βραχιόλι από χρυσόχαρτο και κόκκινο φουστάνι 
σε βρήκα Σαββατόβραδο µα για ζωή δε φτάνει 
παράτησα το σπίτι µου στην πρώτη κατηφόρα 
και πέταξα το δίχτυ µου εδώ που ζούµε τώρα 

Καηµέ του κόσµου στεναγµέ όλα τα ναι καήκανε 
και τα µαχαίρια ουρανέ µες στην καρδιά µε βρήκανε 
καηµέ του κόσµου στεναγµέ όλα τα ναι καήκανε 
κι είπα να πέσεις ουρανέ πιο χαµηλά από µένανε 

Εµένα που µε βλέπετε τα χρόνια µου δεν έχω 
κι η ερηµιά µε ντρέπεται που µε χτυπάει κι αντέχω 
παράτησα τον ύπνο µου στην πρώτη νυχτερίδα 
στο µυστικό το Δείπνο µου µε φίλησες και είδα 

Καηµέ του κόσµου στεναγµέ όλα τα ναι καήκανε 
και τα µαχαίρια ουρανέ µες την καρδιά µε βρήκανε 
καηµέ του κόσµου στεναγµέ όλα τα ναι καήκανε 
κι είπα να πέσεις ουρανέ πιο χαµηλά από µένανε 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΗΓΕ ΠΑΣΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Κώστας Καλδάρας 

Ερµηνεία: Γιώργος Νταλάρας 

 

Δεν είσαι συ σκοτάδι να πλαγιάσω 
δεν είµαι γω φαρµάκι δυνατό 
πώς να µε πιεις και πώς να ξεγελάσω 
τον κεραυνό που κρύβω στο µυαλό 

Δεν είναι αυτό το πρώτο µας ταξίδι 
ούτε και κείνο τ’ άλλο το στερνό 
είναι στη µέση σάπιο το σανίδι 
και δεν αντέχει κάτι αληθινό 

Δεν είναι δω που θέλω να γυρίσω 
ούτε και κει που ψάχνεις να µε βρεις 
µε ξένη φόρα πήγε κι ήρθε πίσω 
το συστηµένο της υποµονής 

Κι αν είµαι γω που θέλω να ξεχάσω 
κι αν είσαι συ που µόνη σου µιλάς 
είναι που ο κόσµος όλος πήγε πάσο 
κι η φαντασία σου `γινε µπελάς 
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ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΑΛΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Κώστας Καλδάρας 

Ερµηνεία: Μαρία Φωτίου 

 

Κόκκινα χαλιά µε ρίγες 
για τα πόδια τα γυµνά 
κι οι χαρές του κόσµου λίγες 
πες το µου ξανά 
  
Κανείς δεν ξέρει τι θα πει καηµός 
Μεγάλο τ' όνοµά του 
Φαρµάκι πίνεις κι είσαι ζωντανός 
µε τα παράσηµά του 
  
Δάκρυα ερωτευµένα 
χάντρες του κοµπολογιού 
Έψαχνα κι εγώ για σένα 
στα σκοτάδια του Θεού 
  
Κανείς δεν ξέρει τι θα πει καηµός 
Μεγάλο τ' όνοµά του 
Φαρµάκι πίνεις κι είσαι ζωντανός 
µε τα παράσηµά του 
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ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CBS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1989 
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ESPRESSO 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου & Σταµάτης Κραουνάκης 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Κώστας Μακεδόνας 

 

Το πρωί 
Μόλις ξυπνάµε πως µ’ αρέσει 
Που σε βλέπω να κοιτάς 
Τι θα φορέσεις 

Που σε βλέπω να κοιτάς 
Αν σ’ αγαπώ 
Τι µου δίνεις να στο πω 
Φέρ’ το bic το ξυραφάκι να κοπώ 

Και γράφ’ τον κόσµο 
Στα παλιά σου τα παπούτσια 
Κι έλα κράτα µε σφιχτά 
Καλό κανένας δε χρωστά 

Αχ µωράκι µου 
Για σένα εγώ θα πέσω 
Καµιά ώρα στο φλιτζάνι 
του espresso 

Στου espresso το φλιτζάνι 
θα πηδήξω κοίτα 
Παίρνω αναπνοή 
Σ’ αγαπάω σ’ αγαπώ θα στ’ αποδείξω 
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ΑΠ’ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου - Σταµάτης Κραουνάκης  

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία:  Σταµάτης Κραουνάκης 

 

Απ’ την ώρα που σε βρήκα 
µάνα και πατέρα µου 
σαν παιδί στον κόσµο βγήκα 
να χαρώ τη µέρα µου 

Κι ήταν Κυριακή βραδάκι 
κι ήταν Κυριακή 
Κι ήταν Κυριακή βραδάκι 
κι ήσουν η Δευτέρα µου 

Μα τα βράδια που γυρνούσα 
όλοι µε ρωτούσανε 
που ‘ναι αυτοί που µ’ αγαπούσαν 
ποια στεριά κοιτούσανε 

Ποια στεριά και ποια πατρίδα 
τι ρωτάτε εµένανε 
δεν τους ξέρω, δεν τους είδα 
δεν ρωτώ κανένανε 

Απ’ την ώρα που σε βρήκα 
εαυτέ µου ευάλωτε 
στης ζωής την βάρκα µπήκα 
όπως ήµουν κι άλλοτε 
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ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΕΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Κώστας Μακεδόνας 

 

Δεν έχω ιδέα, ιδέα δεν έχω 
κενό περιέχω, το πλήρες κενό. 
Τραγούδια τυχαία µονάχα παρέχω 
για κάποιες αγάπες, για κάτι κοινό 
σε γη κι ουρανό. 

Κι αν θες κι η ζωή µου δεν είναι σπουδαία 
κι εγώ το πρωί µου ξενύχτης γυρνώ. 
Κι αν έρθεις µαζί µου δεν έχω ιδέα 
αν θα ‘σαι δική µου καθώς θα ξυπνώ 
καθώς θα ξυπνώ. 

Δεν έχω ιδέα, ιδέα δεν έχω 
τα χείλη µου βρέχω χωρίς να διψώ. 
Και κάνω παρέα αυτούς που αντέχω 
που ελπίζουν ακόµα σε κάτι κουτό. 
Μου είν’ αρκετό.  
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ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης   

Ερµηνεία: Λίνα Νικολακοπούλου – Σταµάτης Σπανουδάκης 

 

Κουβέντα θ’ ανοίξουµε τώρα 
µε τι εννοείς και τι εννοώ; 
Ξεκίνα παιδί µου προχώρα 
η τρελά κι η νύχτα δεν έχουν θεό 

Το χέρι σου δώσ’ µου 
και πάµε στου κόσµου 
την πιο νευρικιά διαδροµή 
εµείς και νεκροί θα αγαπάµε 
το θύµα, το θύτη και την αφορµή 

Αγάπη µου, λατρεία µου 
κουβέντα κι ιστορία µου 
δικό µου πεπρωµένο 
Χριστέ και Παναγία µου 
στην πρώτη απεργία µου 
µαζί σου κατεβαίνω 

Κουβέντα θ’ ανοίξουµε τώρα 
µε τι ‘ναι καλό και τι ‘ναι κακό; 
Ξεκίνα παιδί µου προχώρα 
δεν είναι για φόβο και πανικό 

Το χέρι σου δώσ’ µου 
και πάµε στου κόσµου 
την πιο νευρικιά διαδροµή 
εµείς και νεκροί θα αγαπάµε 
τα όχι, τα ίσως, τα ναι και τα µη 

 

 

 

 

 

 



 
 

203 

ΤΙ ΤΑ ΘΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης   

Ερµηνεία:  Αρλέτα 

 

Όταν δεν µπορείς να πεις αυτό που θες 
και τα λόγια σου ζαλίζουν το κεφάλι 
Τι τα θες τα παραµύθια, τι τα θες; 
Με τα ψέµατα δεν παίζουν οι µεγάλοι 
κι εσύ παιδί, µικρό παιδί, κι αν θες 
δεν είσαι πάλι 

Όταν δεν µπορείς να πεις αυτό που θες 
τράβα γρήγορα και βρες τον εαυτό σου 
µιας και σήµερα και αύριο και χθες 
θα τον έχεις αγαπούλα µου εχθρό σου 
κι εσύ παιδί, µικρό παιδί, για βρες 
το φυλαχτό σου 

Όταν δεν µπορείς να πεις αυτό που θες 
και τα λόγια σου ζαλίζουν το κεφάλι 
Τι τα θες τα παραµύθια, τι τα θες; 
Με τα ψέµατα δεν παίζουν οι µεγάλοι 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης   

Ερµηνεία: Αλίκη Βουγιουκλάκη 

 

Στην παραλία το βαπόρι 
φαινόταν µόλις µε το ζόρι 
Ίσα ρε µάγκα Πειραιώτη 
κλακέτα πρώτη 
 
Και επί της υποδοχής 
οι κυρίες των τιµών 
µε αέρα εποχής 
για συγγνώµη και παρντόν 
τράβα πίσω και θα δεις 
 
Οι Έλληνες το νόστιµο 
το λένε και κουκλάκι 
πληρώσαµε και πρόστιµο 
Αλίκη Βουγιουκλάκη 
στην ιστορία φύσηξε καινούργιο αεράκι 
 
Στη Λεωφόρο Αµαλίας 
µε µια σκιά αµφιβολίας 
φωτίζονται όλα τα γινάτια 
στα δυο σου µάτια 
 
Πάµε κι άλλη µια φορά 
για να δώσουµε αφορµή 
στη µεγάλη διαφορά 
που ‘χει η τέχνη απ’ τη ζωή 
σαν κουνάει την ουρά 
 
Οι Έλληνες το νόστιµο 
το λένε και κουκλάκι 
πληρώσαµε και πρόστιµο 
Αλίκη Βουγιουκλάκη 
στην ιστορία φύσηξε καινούργιο αεράκι 
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ΣΗΚΩ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης   

Ερµηνεία: Βίκυ Μοσχολιού 

 

Αν σε προδίνει στη συντροφιά 
η οµορφιά που ’χει το βλέµµα όταν σβήνει, 
σήκω, παιδί µου, σήκω, αγάπη µου γλυκιά, 
φύγε απ’ τη µέση για να σµίξουνε εκείνοι. 

Σήκω, παιδί µου, σήκω, αγάπη µου γλυκιά, 
τι κάνει ο άνθρωπος µονάχος για να µείνει. 

Αν σε προδίνει σιγά σιγά 
η λέξη “αργά” που γράφει ο κόσµος όταν κλείνει, 
σήκω, παιδί µου, σήκω, αγάπη µου γλυκιά, 
εσύ περίσσευες και πήρες την ευθύνη. 

Σήκω, παιδί µου, σήκω, αγάπη µου γλυκιά, 
τι θέλει ο άνθρωπος και δεν τ’ αποµακρύνει. 

Αν σε προδίνει σχεδόν κι αυτός 
ο εαυτός που έχει µέσα σου αποµείνει, 
σήκω, παιδί µου, σήκω, άναψε το φως, 
κανείς δεν άντεξε ενός λεπτού οδύνη. 

Σήκω, παιδί µου, σήκω, άναψε το φως, 
τι κάνει ο άνθρωπος και δεν το κατακρίνει. 
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ΟΥΤ’ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης   

Ερµηνεία: Κώστας Μακεδόνας 

 

Είµαι κεράκι χωρίς φιτίλι 
και λιώνω µέσα στη συννεφιά 
κι ουτ’ ένας άνθρωπος για να µου στείλει 
µια παρουσία, µια συντροφιά 
 
Δεν υποφέρεται 
δεν υποφέρεται 
ετούτος ο χειµώνας 
ετούτη η άβυσσος 
δεν υποφέρεται ετούτη η φυλακή 
λες και φαγώθηκε ένας αιώνας 
και του περίσσεψε µια παλιοκυριακή 
 
Είµαι του κόσµου 
µια άδεια σφαίρα 
µια σηµασία περαστική 
κι ουτ’ ένας άνθρωπος για παραπέρα 
για ιστορία µοναδική 
 
Δεν υποφέρεται 
δεν υποφέρεται 
ετούτος ο χειµώνας 
ετούτη η άβυσσος 
δεν υποφέρεται ετούτη η φυλακή 
λες και φαγώθηκε ένας αιώνας 
και του περίσσεψε µια παλιοκυριακή 
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ΑΝΕΒΑΣΑΜΕ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Λίνα Νικολακοπούλου 

Ερµηνεία: Λίνα Νικολακοπούλου 

 

Ανεβάσαµε την τέντα στο µπαλκόνι, 
ανεβάσαµε και λίγο τα ρολά. 
Κι ένας ήλιος στο δικό σου παντελόνι 
κάτι µου `κανε και γέλασα τρελά 
και τραλαλά και τραλαλά. 

Δε µε νοιάζει που τραβάµε και πώς ζούµε, 
δε µε νοιάζει που δεν κάναµε λεφτά. 
Την αγάπη µια ζωή θ’ αποµυζούµε 
και στους δρόµους θα φιλιόµαστε κλεφτά. 

Ανεβάσαµε την τέντα στο µπαλκόνι 
κι όλα, µάγκα µου, ωραία και καλά. 

Ανεβάσαµε στ’ αµάξι την κεραία, 
ανεβάσαµε και τ’ άστρα στο καπό. 
Κι όπως ψάχναµε τα λόγια τα µοιραία 
κάτι µ’ έπιασε και σου `πα “σ’ αγαπώ” 
και πω πω πώ και πω πω πώ. 
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Σ ‘ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EMI 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1989 
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ΚΑΡΜΕΝ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θανάσης Καργίδης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα   

 

Όταν έβλεπα την Carmen µες στο σινεµά 
µε τα µάτια τα βαµµένα, τα χείλη τα γκρενά και γύρω: 
όλοι οι άντρες να πέφτουν στην πίστα 
κι οι κιθάρες να παίρνουν φωτιά τριγύρω: 
κόκκινες χάντρες, βεντάλιες κι ορχήστρα 
και τ’ αγόρια κορµάκια σπαθιά Χριστέ µου, 

Μ’ έπιανε τότε κι εµένα µια λύσσα 
και ντρεπόµουν που ήµουν ξανθιά 
και είπα “φέρτε µου έναν ταύρο 
να του κλέψω την καρδιά”. 

Κι όταν µου `φεραν τον ταύρο 
πώς να πω το ναι, 
που τον λέγαν µόνο Σταύρο 
κι όχι Μορίς Ρονέ και λέω: 

“Πού `ν’ οι αρένες, καλέ, κι οι καδένες 
και οι µπέρτες κι ο κόσµος, ολέ;” Του λέω: 

“Tσάµπα, µωρό µου, οι πρόβες κι οι χτένες 
κι οι δαντέλες µες στο καµπριολέ αµίγκο, 
γκράτσια, πρέγκο, µα δε θα µπορέσω 
στο πλευρό σου να µείνω γιατί 
εγώ είµαι η Carmen και τον έρωτα 
τον θέλω πειρατή.” 

Κι έτσι µ’ άφησε κι ο Σταύρος σ’ ένα Ρενό κατρέλ 
γιατί αυτός δεν ήταν ταύρος κι ούτε κι εγώ η Μοντιέλ και λέω: 

Κοίτα η ζωή τελικά ειρωνεία 
να `ναι αλλιώτικη απ’ το σινεµά και παίρνω: 
σπόρια, σταφίδες, στραγάλια κι ανία 
και πηγαίνω ξανά σινεµά και τότε: 

Να σου η Carmen µπροστά στην οθόνη 
µε σκοτώνει που λέει φλογερά 
“Amore mio”, την αλήθεια 
θα σ’ την πω στο διάλειµµα. 
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ΑΣΕ ΜΕ ΛΟΙΠΟΝ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θανάσης Καργίδης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα   

 

Κι αν περνάµε χώρια, 
τη στεναχώρια, 
τη συγγνώµη, τη φωτιά 
Κι αν τον εαυτό µας, 
ήταν γραφτό µας 
να τον βρούµε τόσο χωριστά 

Κοίτα εδώ τα χείλη 
στη λέξη φίλοι 
πως γελάνε ειρωνικά 
Κι ένα γράµµα λάθος, 
φοράει τι πάθος 
για να βρει παρηγοριά 

Άσε µε λοιπόν, 
τόσο παρελθόν, 
είν’ αµαρτία, 
να είσαι η αιτία 
να βασανίζω ένα παρόν 

Κι αν φοράµε χώρια, 
δυο πανωφόρια, 
δυο αγάπες, δυο ζωές 
κι όλα µας τα νέα, 
σχεδόν γενναία, 
τα κρατήσαν κάτι αναπνοές 

Κοίτα εδώ το στόµα, 
στη λέξη ακόµα, 
πόσα σου `κλέψε φιλιά 
Κι όλα τα άλλα κρίµα, 
σβησµένο βήµα, 
στης ζωής την αµµουδιά 
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ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θανάσης Καργίδης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα 

 

Ήρθε η νύχτα κι όλη νύχτα θα `µαστε µαζί, 
θέλει ο έρωτας ξενύχτια κι έρωτα να ζει 

Απόψε πιάσε µε στα δίχτυα, κράτα µε εκεί 

Τα πιο δύσκολα τραγούδια βάλε µε να πω, 
κι όπως κόβουν δυο λουλούδια έτσι να κοπώ 

Απόψε όνειρα καινούρια δώσ’ µου να πιω 

Δώσ’ µου, φως µου, ανάσα µου δώσ’ µου φωτιά, 
και δικός µου ο πόθος σου γίνεται πια 

Απόψε θέλει καρδιά 

Δώσ’ µου, φως µου, αγόρι µου δώσ’ µου κορµί 
και δικός µου ο θάνατος κι η πληρωµή 

Απόψε θέλω αφορµή 

Κάθε νύχτα κι άλλους δρόµους θέλω να περνώ, 
θέλει η αγάπη παρανόµους κι έγκληµα κοινό 

Απόψε κρύψε µε απ’ τους νόµους, σ’ ένα κενό 
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ΠΙΑΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CBS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1989 
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Τάκης Μουσαφίρης 

Ερµηνεία: Βίκυ Μοσχολιού 

 

Αγάπες άλλαξες πολλές, 
λοιπόν, στον πόνο του έρωτα δειλές, 
λοιπόν 

Λοιπόν απόψε µ’ αγαπάς 
κι αύριο µπορεί αλλού να πας, 
ξέρω, ξέρεις 

Δεν είναι ώρα για τριαντάφυλλα, 
εδώ µας πνίγουν οι δεσµοί 
δεν είναι ώρα για τριαντάφυλλα, 
σκηνές κι εγωισµοί 

Τα χείλη φίλησε µου τ’ άφυλλα 
κι αν θέλεις σβήσε και το φως 
δεν είναι ώρα για τριαντάφυλλα, 
µας γέλασε ο καιρός 

Ο κόσµος ξέχασε πολλά, 
λοιπόν, µεγάλοι όλοι και καλά, 
λοιπόν 

Λοιπόν απόψε αφού το θες, 
εγώ µπορώ να γίνω χθες, 
ξέρεις, ξέρω 
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ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΩΝΙΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1990 
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ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ ΕΡΩΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος  

Ερµηνεία: Χάρης Αλεξίου 

 

Σηµασία δεν µου δίνεις 
και τρελαίνεσαι 
παριστάνεις ότι πίνεις 
αλλά φαίνεσαι. 

Κι όταν βλέπω εγώ το στυλ 
αυτό τ’ αδιάφορο 
βρε, καλώς το, λέω 
το πάθος το παράφορο. 

Εσύ για µένα θα πάθεις έρωτα 
κι εγώ για σένα θα κινδυνέψω. 
Με τα βρεµένα και τ’ ασιδέρωτα 
της αλητείας θα βγαίνουµε έξω. 

Σηµασία δε µου δίνεις 
κι απευθύνεσαι 
συνεχώς στον διπλανό µου 
στόχος γίνεσαι. 

Κι όταν βλέπω εγώ παιδί µου 
αυτή την κίνηση 
βρε, καλώς τη, λέω 
τη νέα τη συγκίνηση. 

Εσύ για µένα θα πάθεις έρωτα 
κι εγώ για σένα θα κινδυνέψω. 
Με τα βρεµένα και τ’ ασιδέρωτα 
της αλητείας θα βγαίνουµε έξω. 
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ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΟΝΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου  

 

Έλα µωρό µου, δεν είναι κανείς 
Σώµα δικό µου και µιας µηχανής 
Έλα κοντά µου για να ’ρθω κι εγώ 
κι είναι του δρόµου το ναι που θα πω 

Έλα µωρό µου, µην πας πουθενά 
στο σ’ αγαπώ µου θ’ ανέβεις βουνά 
Έλα κοντά µου και τρέξε όσο θες 
το σ’ αγαπώ µου δεν έχει στροφές 

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια 
κι έτσι τρελά µε συγκινείς 
έρχεσαι φεύγεις πως τ’ αποφεύγεις 
να γίνουµε όλοι συγγενείς 

Έλα µωρό µου κι ας είναι πρωί 
το παρελθόν µου το ξέρει η ζωή 
Έλα κοντά µου να φτιάξουµε εµείς 
στον πυρετό µας καφέ της στιγµής 

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια 
Κι όταν στην πόρτα σ’ οδηγώ 
δεν έχει αντίο στο αποκλείω 
απ’ το παράλογο να βγω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

217 

ΚΟΙΤΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Κοίτα µια νύχτα 
έξω που κάνει 
κι ότι κι αν λέµε 
κάπου µας πιάνει 

Δες φεγγάρια 
δες µπαλκόνια 
και ζευγάρια 
που ’ναι χρόνια µαζί 

Μάτια µου η Ελλάδα 
την πάει τη φεγγαράδα 
κι αν είσαι και ξενύχτης 
σε πάει και µια βαρκάδα 

Μάτια µου, η Ελλάδα 
το λέει για φιλενάδα 
µου το’ παν κι οι θεοί της 
τους είχε δωδεκάδα 

Κοίτα µια νύχτα 
έξω που αντέχει 
κι ότι κι αν παίζει 
πάντα κόσµο θα έχει 

Βάλε κι αστέρια 
Βάλε και πρίµα 
κι άσε τα χέρια 
να’ χουν το κύµα κορµί 

Μάτια µου η Ελλάδα 
την πάει τη φεγγαράδα 
κι αν είσαι και ξενύχτης 
σε πάει και µια βαρκάδα 

Μάτια µου, η Ελλάδα 
το λέει για φιλενάδα 
µου το’παν κι οι θεοί της 
τους είχε δωδεκάδα 
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ΟΠΩΣ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΦΩΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Όπως παίζει µαζί σου το φως 
έτσι θέλω 
στα µαλλιά, στο προφίλ, στο καπέλο, 
στο λαιµό, στο γιακά 
και στα χείλη σου ακόµα, 
µην κουνιέσαι και πέσει στο σώµα 

Αν ήσουνα φεγγάρι, κι αν ήµουνα πουλί 
θα το έδινα το θέµα σε ζωγράφο 
µα πρόκειται γι’ αγάπη 
που σαν µελαγχολεί 
τροµάζει ωκεανό και σεισµογράφο 

Όπως παίζει µαζί µου η ζωή σου 
φοβάµαι 
τις στιγµές της σιωπής που περνάµε 
Δαχτυλίδια καπνού µου περνάς 
κι ανασαίνω 
Μην κουνιέσαι, δεν ξέρω, πεθαίνω 

Αν ήσουνα φεγγάρι, κι αν ήµουνα πουλί 
θα το έδινα το θέµα σε ζωγράφο 
µα πρόκειται γι’ αγάπη 
που σαν µελαγχολεί 
τροµάζει ωκεανό και σεισµογράφο 
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ΚΥΜΑΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Μου διώξαν τους αγγέλους 
οι σάλπιγγες του τέλους 
της πιο καινούργιας εποχής 
και παίρνω δρόµους της βροχής. 

Λόγια φοράω µεταλλικά 
και στα τραγούδια µου αντηχούνε 
πράγµατα τόσο ελληνικά 
µόνο που δεν αντιστοιχούνε. 

Κύµατα πιάνω, ταξιδεύω 
κι όλο τον κόσµο κυριεύω 
µ’ ένα φευγάτο ερωτισµό 
κι ένα λιµάνι για δεσµό. 
Κύµατα πιάνω, ταξιδεύω 
κι όλο τον κόσµο κυριεύω 
µ’ ένα παράταιρο καηµό 
κι ένα λιµάνι για δεσµό. 

Μου διώξαν τις αρµύρες 
του κύκλου οι λάθος µοίρες, 
µου βούλιαξε κι η Γκιουλµπαχάρ 
και κάνω δίσκους για ραντάρ. 

Λόγια µαζεύω γυαλικά 
που για τον έρωτα ραγίζουν 
κι έτσι µπορώ συµβολικά 
να γίνω εκείνο που απελπίζουν. 
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Ο ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Πήρα εκατό φορές 
για να µάθω αν ζεις 
µου απάντησε που λες τηλεφωνητής. 

Πήρα να σου πω φιλιά 
µε το φως σβηστό. 
Ευτυχώς που είν’ η δουλειά 
και θα ξεχαστώ. 

Κι όχι δεσµοί, χωρισµοί, της ζωής πειρασµοί 
κι όχι τίποτα πια. 
την αφορµή στο κορµί στη γραµµή 
που κοιτάνε καχύποπτα πια. 
να βασανίζοµαι το σώµα σου να βρω 
κι εσύ να παίζεις το χαµένο θησαυρό 

Και γύρω η νύχτα µια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει 
και να `ναι πρωί. 
κι η απουσία στα δίχτυα µε δίχτυα να ψάχνει 
να βρει το γιατί. 
να βασανίζοµαι το σώµα σου να βρω 
κι εσύ να παίζεις το χαµένο θησαυρό 
και γύρω η νύχτα µια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει 
και να `ναι πρωί. 

Σ’ ένα κόκκινο χαρτί 
µ’ ένα µπλε στυλό 
µου `χες γράψει πώς και τι 
και τον αριθµό. 

Και µιλούσαµ’ ως αργά 
δε σ’ αφήνω, δεν 
κι όπως σ’ έχανε η καρδιά 
πήρε το µηδέν. 
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ΜΗ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Μ’ αρέσει αυτό το χρώµα που `χει πάρει 
κι η θάλασσα κι ο κόσµος κι ότι ζω. 
Μ’ αγάπαγες προ ολίγου στο φανάρι 
κι ενώ κοιτάζω αλλού το ξαναζώ. 

Παράξενα που αρχίζει να µε νοιάζει 
το σήµερα και τ’ αύριο και το χτες. 
Μου φτάνει αυτή η στιγµή που µ’ ανεβάζει 
κι εσύ που µες στα δύσκολα µε θες. 

Μη σε νοιάζει, µη σε νοιάζει 
και µε ζέστη και µε κρύο 
µη σε νοιάζει, τι σε νοιάζει 
µε το πρώτο µας ρεπό. 
Η αγάπη µας φωνάζει 
κι αγοράσαµε λαχείο. 
Πάτα γκάζι τέρµα γκάζι 
µ’ αγαπάς και σ’ αγαπώ. 

Γελάσαµε το βράδυ στην ταινία 
και νιώσαµε πως είµαστε καλά. 
Την ώρα που βαριέται η κοινωνία 
για κόµµατα και νόµους να µιλά. 

Με κοίταξες και σ’ έπιασα απ’ το χέρι 
πού βρήκαµε περίπτερο ανοιχτό. 
Εγώ µ’ αυτό το βήµα που σε ξέρει 
κι εσύ µε το σακάκι σου ριχτό. 
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ΨΕΜΑ ΚΙ ΕΣΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Ψέµα κι εσύ 
στο δρόµο µου ξανά 
Ψέµα κι εσύ 
που ακόµα τ’ αγαπάω 
Πυρκαγιά χρυσή 
στο αίµα που γυρνά 
και τ’ αρπάζει όλα 
κι άδικα σκορπάω. 

Μια καρδιά µισή 
που ακόµα τριγυρνά 
σ’ αδειανό νησί 
κι αλίµονο δεν ξέρει 
Στην καρδιά σου αν ζει 
το ίδιο πουθενά 
Πουθενά µαζί 
Κι αυτό το καλοκαίρι 
δεν περνά 

Ψέµα κι απόψε 
Ψέµα βαµµένο 
Κι αυτό το σπίτι 
που όλα τα θυµάται 
Τις φωνές, τα λόγια, 
τον ήχο απ’ τα κλειδιά 
Το παραµύθι που λέει 
για να κοιµάται  

Μια καρδιά µισή 
που ακόµα τριγυρνά 
σ’ αδειανό νησί 
κι αλίµονο δεν ξέρει 
Στην καρδιά σου αν ζει 
το ίδιο πουθενά 
Πουθενά µαζί 
Κι αυτό το καλοκαίρι 
δεν περνά 
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ΜΙΑ ΠΙΣΤΑ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΡΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Αν ήτανε το έδαφός σου πρόσφορο 
θα σου ‘φτιαχνα µια πίστα από φώσφορο 
µε δώδεκα διαδρόµους 
δώδεκα τρόµους 
µε βύσµατα κι εντάσεις φορητές 
µε πείσµατα κι αεροπειρατές 

Αν ήτανε η αγκαλιά σου όαση 
θα σου ‘φερνα δισκάκια για ακρόαση 
στο λίκνισµα της άµµου 
στάλα η καρδιά µου 
κι η διψασµένη µου ψυχή στρατός 
και πάνω της ζωής ο αετός 

Όνειρα όνειρα 
φλόγες µακρινές µου 
Του φευγιού µου όνειρα 
κι άγνωστες φωνές µου 

Κοιµήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύοµαι 
σαν ήσυχος θεός θα εκπορεύοµαι 
απ ’τα ’άσπρο σου το χιόνι 
δίχως σεντόνι 
στα νύχια του κακού τη νύχτα αυτή 
κι ο θάνατος λυπάται να κρυφτεί 
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PAOLO CONTE-ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1990 
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ΛΑΜΠΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Paolo Conte 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Λάµπει, σαν αστραπή µες στο σκοτάδι 
και λάµπει και εδώ το θέατρο το βράδυ 
Λάµπουν γυναίκες µε όµορφα στολίδια 
και φώτα του πάλκου επάνω στα σανίδια 

Κι εγώ που ήρθα εδώ για σένα µόνο 
βρήκα µιαν αφορµή και σ’ ανταµώνω, 
πάντα µ’ αυτή την ίδια αµφιβολία 
και πάντα πως τάχα ακούω τη συναυλία 

Ζήτω στον έρωτα που µε πάει 
µε το τραγούδι του που µε πάει 
µέχρι την άβυσσο, κοίτα µπορώ 
µεσ’ από σένα εγώ να ζω 

Γελάς, κι από τον εξώστη εγώ ζηλεύω 
κάτι που εσύ το ζεις κι εγώ το κλέβω 
ίσως, κρυφά και συ να λες το έλα 
και πρέπει εγώ να κάνω αυτή την τρέλα 

Μα να, τα φώτα σβήνουν ένα ένα 
µε είδες ή έτσι φάνηκε σε µένα 
σκοτάδι, σε λίγο αδειάζει κι η πλατεία 
και µένει µονάχα η έξοχη µαγεία 

Ζήτω στον έρωτα που µε πάει 
µε το τραγούδι του που µε πάει 
µέχρι την άβυσσο, κοίτα µπορώ 
µεσ’ από σένα εγώ να ζω 
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ΧΡΟΝΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Paolo Conte 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Μπορεί να ντύνεσαι ακριβά 
µα εκείνο που `χεις στην καρδιά 
θα µείνει βάρβαρο, βάρβαρο, βάρβαρο. 
Και δεν του φτάνει µια στιγµή 
ν’ αλλάξει δρόµο ή διαδροµή 
γιατί είναι άτιµο, άτιµο, άτιµο 
και θέλει χρόνια, χρόνια, χρόνια 
χρόνια, χρόνια, χρόνια. 

Λοιπόν που λέτε η καρδιά 
για να γλιτώσει απ’ τη φωτιά 
θέλει το χρόνο της, θρόνο της, πόνο της 
θέλει χρόνια, χρόνια, χρόνια 
χρόνια, χρόνια, χρόνια. 

Θέατρο σκηνοθετούσε 
η ζωή στο πρόσωπό µου 
µε δικό της έργο και ποτέ δικό µου. 
Μα ο έρωτας ταινία 
για τ’ ανάλαφρα του κόσµου 
που φωνάζει: “Ησυχία, πάµε πλάνο” 
“Είµαι δική σου, είσαι δικός µου”. 

Λοιπόν που λέτε η καρδιά 
για να γλιτώσει απ’ τη φωτιά 
θέλει το χρόνο της, χρόνο της, χρόνο της. 
Και δεν της φτάνει µια στιγµή 
ν’ αλλάξει δρόµο ή διαδροµή 
γιατί είναι µόνη της, µόνη της, µόνη της 
για χρόνια, χρόνια, χρόνια 
χρόνια, χρόνια, µόνη 
χρόνια, µόνη, µόνη 
anni, anni, anni. 
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ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CBS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1991 
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ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπανός 

Ερµηνεία: Μανώλης Λιδάκης 

 

Γυρεύω ησυχία 
πολλά είδα κι έπαθα 
σε κάτι τζάµια κρύα 
τον πόνο µου έγραφα 
το ξέρω το παιχνίδι 
τ’ άσπρο πουκάµισο 
το σώµα µου αντικλείδι 
για τον παράδεισο! 

Πως είναι τ’ όνοµά σου 
ούτε που ρώτησα 
γιατί σε πέντε βράδια 
τον κόσµο χόρτασα! 

Μη λες τα ίδια λόγια 
που είπανε πολλοί 
µε σέρνουν απ’ τα πόδια 
παλιοί λογαριασµοί 
γι’ αυτό λοιπόν, µικρό µου, 
εδώ µην έρχεσαι 
η τύχη µου ήταν ρόδι 
στο χώµα έσπασε! 

Πως είναι τ’ όνοµά σου 
ούτε που ρώτησα 
γιατί σε πέντε βράδια 
τον κόσµο χόρτασα! 
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ΧΡΥΣΑΥΓΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Αρλέτα 

Ερµηνεία: Μανώλης Λιδάκης & Αρλέτα 

 

Σε µάλωσα, σου µίλησα βαριά 
σ’ αυτή τη γη, 
που κολασµένη όλο γυρίζει, 
τον εαυτό της, λες και ορίζει 
σε µάλωσα, σου µίλησα βαριά 

Άλλο χάραµα κι άλλο χαραυγή 
άλλο άντρας και γυναίκα 
τέλος κι αρχή 
άλλο χάραµα κι άλλο χρυσαυγή 
το ‘να είναι τ’ όνοµά σου 
τ’ άλλο η ψυχή. 

Κι απόψε που µετάνιωσα κρυφά 
και καρτερώ 
να µας σκεπάσει αγαπηµένα 
το βράδυ αυτό 
σβήσε το φως στα πεπρωµένα 

Άλλο χάραµα κι άλλο χαραυγή 
άλλο άντρας και γυναίκα 
τέλος κι αρχή 
άλλο χάραµα κι άλλο χρυσαυγή 
το ‘να είναι τ’ όνοµά σου 
τ’ άλλο η ψυχή. 
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ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1991 
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ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Ara Dinkjian 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Μένω εκτός, θυµάµαι ονόµατα 
τρέχω µε ταχύτητα φωτός 
µένω εκτός, σαν κάτι στόµατα 
που `διωξε απ’ τον κόσµο ένας λωτός 

Τα βράδια µου τα εργένικα 
τραγούδια λέω αρµένικα 
θέλω να γυρίσω 
µα ο παράδεισος κλειστός 

Τα βράδια µου τα εργένικα 
τραγούδια λέω αρµένικα 
θέλω να µιλήσω 
µα ειν’ ο τόπος µου σβηστός 

Μένω εκτός, µιλάω µε σύρµατα 
στη σιωπή ζυγιάζω σαν αϊτός 
µένω εκτός, σαν κάτι σχήµατα 
που `φτιαξε στην άµµο ένας πιστός 
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ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΕΓΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Τώρα πες µου αλήθεια τι ζητάς 
τι µου συζητάς, τι µ’ αναζητάς 
τι µου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω. 

Τώρα που µε δάκρυα συµφωνείς 
δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια. 

Καρδιά µου εγώ, φωτιά µου εγώ 
στεριά µου εγώ, νύχτες βουνά. 
Φιλιά µου εγώ, σταλιά µου εγώ 
παλιά µου εγώ, παντοτινά. 

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής 
πόσο πάει µπροστά πίσω πάµε εµείς 
τι µ’ επιθυµείς και τι µ’ αγγίζεις. 

Τώρα που µε δάκρυα µου γελάς 
τι µε ξεγελάς αφού το ξέρω πια. 

Καρδιά µου εγώ, φωτιά µου εγώ 
στεριά µου εγώ, νύχτες βουνά. 
Φιλιά µου εγώ, σταλιά µου εγώ 
παλιά µου εγώ, παντοτινά. 
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Πρόσωπο µε πρόσωπο ξανά 
τέτοια αγάπη κόσµους κυβερνά 
Είναι θάνατος 
Μείνε αθάνατος 
Γίνε το σώµα που γυρνά 

Που µ’ αγκαλιάζει ακόµα 
σε πόρτα διπλανή 
Και στης φωτιάς το στρώµα 
να πέσω είµ’ ικανή 
Που µ’ αγκαλιάζει ακόµα 
κι απάνω µου φιλά 
το πιο δικό του στόµα 
και κλαίει. Παραµιλά 

Πρόσωπο µε πρόσωπο και ποιο 
Πρώτο απ’ το κορµάκι σου να πιω 
Θέλω ενθύµιο 
πες στο δήµιο 
Πες του το σώµα το `χω εγώ 
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ΔΥΝΑΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Ara Dinkjian 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Σαν γυναίκα γεννά 
στο χώµα η νύχτα το πρωί 
κι όλα αντέχουν ξανά 
και γίνονται ζωή. 

Ποια παλιά κιβωτός 
µέσα απ’ του χρόνου τις στοές 
βγάζει ακόµα στο φως 
ζευγάρια αναπνοές. 

Δυνατά, δυνατά 
γίναν όλα δυνατά τ’ αδύνατα 
Δυνατά, δυνατά 
σ’ ένα θέαµα κοινό 
Δυνατά, δυνατά 
κι όπως πάνε του χορού τα βήµατα 
µε τα χέρια ανοιχτά 
όλα τα περιφρονώ 

Μα σαν γυναίκα γεννά 
στο χώµα η νύχτα το πρωί 
κι όλα αντέχουν ξανά 
και γίνονται ζωή 

Ποια παλιά κιβωτός 
µέσα απ’ του χρόνου στοές 
βγάζει ακόµα στο φως 
ζευγάρια αναπνοές. 

Δυνατά, δυνατά 
γίναν όλα δυνατά τ’ αδύνατα 
Κι αναµµένο πετά 
σπίρτο η γη στον ουρανό 
Δυνατά, δυνατά 
κι όπως πάνε του χορού τα βήµατα 
µε τα χέρια ανοιχτά 
όλα τα περιφρονώ 
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Κι όλο κάτι λέω 
κάποια αγάπη κλαίω 
κι όλο µέσα µου θρηνώ χαλάσµατα 
Με τα χρόνια µου 
στα σεντόνια µου 
σαν φαντάσµατα. 

Δεν υπάρχουν πολλά 
που να τα ελπίζουµε µαζί 
κοίτα, κοίτα ψηλά 
κι άλλος αιώνας ζει. 
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ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Zoran Simganovic 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Όµορφή µου αγάπη 
Στην ανάσα σου αγρυπνώ 
Πριν χαράξει ο κόσµος 
Καληµέρα να σου πω 

Κοίτα εσύ τα όνειρα 
Που όλο πέταγες µακριά 
Κι έλα πάλι αγάπη µου 
Στη δικιά µου τη µικρή στεριά 
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ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΚΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Αντώνης Μιτζέλος 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Με το ίδιο µακό 
και µε κέφι κακό 
φύγαν µέρες 
Το φεγγάρι απ’ τη µια 
και του κόσµου η ζηµιά 
βάλαν βέρες 

Τι θα κάνεις εσύ 
είναι εννιά και µισή 
τον καπνό µου φυσάω 
Και προτού να λουστώ 
σταυρουδάκι Χριστό 
µες στα δόντια κρατάω 

Κι όλο εσένα θέλω µόνο 
για κανέναν δε σηκώνω 
τώρα πια το ακουστικό 
Μόνο εσένα και είµαι εντάξει 
το ταβάνι έχει πετάξει 
δυο φωτιές στον ουρανό 

Σε χρειάζοµαι και 
το καινούργιο παρκέ 
µε το πόδι πληγώνω 
Σου φυλάω µουσικές 
στο ταξίδι να καις 
µες στο χρόνο 

Τι θα κάνεις λοιπόν 
το κοµµένο Depon 
κυνηγάω στο σεντόνι 
Και προτού να το πιω 
σαν δεσµός µε σκορπιό 
λογαριάζονται οι πόνοι 
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ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΩ ΤΟΝ ΝΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Παραδοσιακό 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Καθρεφτίζω το νου 
Σε φεγγαριού σπηλιές 
Κι άµα σε δω να κλαις 
το πρωί θα φύγω αλλού 

Θα µου βάφει η βροχή 
τ’ ασήµια στον ταφτά 
κι άµα σε δω κλεφτά 
στο λαιµό θα δέσω αρχή 

Ερωτά µου αγκάθι στέµµα 
και βέλη µου Σεβαστιανά 
Αν είχε ο πόνος αίµα 
θα κοκκίνιζε βουνά 

Καθρεφτίζω τη γη 
σε βαρελιού κοιλιά 
κι άµα σε βρουν φιλιά 
θα `ναι ο ύπνος µου που αργεί 

Κι απ’ τις πέντε ζωές 
που ζούµε χωριστά 
τα µάτια έχω κλειστά 
κι ας µου δείξανε στεριές 
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ΤΗΣ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑΣ ΤΑ ΦΙΛΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Εδώ να µείνεις, να µε κρατήσεις αγκαλιά να µ’ ανακρίνεις 
της καληνύχτας  τα φιλιά τι µου τα δίνεις 
δε φεύγω απόψε κι απ’ τ’ αµάξι δε θα βγω 
κι αν έχεις τίποτα µαζί µου να συγκρίνεις 
εδώ να µείνεις, να το µάθουµε κι οι δυο 

Εδώ να µείνεις, εδώ να µείνεις 
της καληνύχτας τα φιλιά µη µου τα δίνεις 

Εδώ και τώρα, γιατί ειν ’ ο δρόµος µας παλιός και κατηφόρα 
της καληνύχτας τα φιλιά δεν είναι δώρα 
δε φεύγω απόψε κι απ’ τη ζωή σου δε θα βγω 
κι αν ειν’ η σχέση µας µισή τα λόγια φόρα 
εδώ και τώρα, στης αγάπης το θυµό 

Εδώ να µείνεις, εδώ να µείνεις 
της καληνύχτας τα φιλιά µη µου τα δίνεις 

Εδώ να µείνεις, εδώ να µείνεις 
της καληνύχτας τα φιλιά τι µου τα δίνεις 
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ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Αντώνης Μιτζέλος 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Έχω γεµίσει τη ζωή µου µε ανάσες 
που χρόνια τ’ ανεβαίνω κόντρα τα σκαλιά 
Κι ανάψαν έξαφνα οι αισθήσεις µου οι πάσες 
και λέω στο θάνατο θα φύγω απ’ τη δουλειά 

Τα µεσηµέρια που η καρδιά στεναχωριέται 
που κάθε βήµα µου το βλέπει οριστικό 
της λέω αγάπη µου η αγάπη δεν κρατιέται 
µ’ ένα τηλέφωνο κι εκείνο βιαστικό 

Δεν απαντά 
Δεν εµφανίζεται δεν επιστρέφει 
Κι ούτε ρωτά 
Μήπως την γύρεψαν δεν είναι εδώ 

Δεν απαντά 
η ελευθερία της χρόνο δεν έχει 
είναι καλά 
και ζει στον κόσµο της το φορητό 

Έχω κρεµάσει στο µπαλκόνι µου ένα αστέρι 
του ονείρου µου τους µάγους να οδηγεί 
κι αυτοί που µέσα µου µε κλείδωσαν ποιος ξέρει 
Μπορεί στο ψέµα τους µια βόλτα να `χουν βγει 

Δεν απαντά 
δεν εµφανίζεται δεν επιστρέφει 
κι ούτε ρωτά 
µήπως τη γύρεψε ποτέ κανείς 

Δεν απαντά 
Η ελευθερία της χρόνο δεν έχει 
Είναι καλά 
Και ζει στον κόσµο της όπως κι εσείς 
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ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1991 
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ΜΑΥΡΟ ΧΙΟΝΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Παραδοσιακό 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Μου `πε, µάνα, θα `ρχεται 
και πέρασαν τα βράδια 
Δέντρα φύλλα να `χετε 
να παίρνει ο αγέρας χάδια. 

Τρένο που τρέχεις γρήγορο 
απ’ τον καπνό σου κέρνα 
και µ’ ένα µαύρο σίδερο 
τα σωθικά µου πέρνα. 

Μαύρο χιόνι χιόνισε 
και πείνασαν οι πόνοι 
βγες καρδιά κανόνισε 
να χτυπηθούµε µόνοι. 

Μ’ ένα τρένο γρήγορο 
την αγάπη µου έχασα 
κόσµε του Άδη σύνορο 
να θυµάµαι ξέχασα. 

Κλείσε πόρτα κλείδωσε 
κι ο Θεός ν’ ακούει 
µια καρδιά που πλήγωσε 
κι άλλον υπακούει. 

Μ’ ένα µαύρο σύννεφο 
το φεγγάρι µου έχασα 
κόσµε του Άδη σύνορο 
να θυµάµαι ξέχασα. 

Λουλουδάκι µου άγριο 
και χρυσό πουκάµισο 
πώς θα πέσουµε αύριο 
στου καηµού την άβυσσο 

Μ’ ένα µαύρο σίδερο 
τον καθρέφτη µου έσπασα 
κόσµε του Άδη σύνορο 
να θυµάµαι ξέχασα. 
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ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Παραδοσιακό  

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Να µπορούσα στα σύννεφα 
να `χα εγώ βενζινάδικο 
στο κενό να κινδύνευα 
για τ’ αστέρι µου τ’ άδικο. 

Οι καρδιές παλιοσίδερα 
σ’ ένα σώµα κατάδικο. 

Φέρτε µου ποτήρια 
και σπάστε το γυαλί 
Κόφτε το φιλί 
να πίνω να µεθώ. 

Που όλα τα χατίρια 
µου τ’ άργησες πολύ 
κι έφυγα η τρελή 
ψηλά στον ουρανό. 

Να λησµονήσω µπορεί 
στον κόσµο πάλι να φτάνω 
Είµαι φορτίο βαρύ 
για τον καιρό τον τσιγγάνο. 

Φωτιές καρδιές παλιοσίδερα 
κι ένας Θεός πάνω απ’ τ’ άδικο 
Άσε µε εµένα στα σύννεφα 
σ’ ένα παλιό βενζινάδικο. 

Να µπορούσα στα σύννεφα 
την ψυχή µου ν’ ανέβαζα 
Μ’ αστραπές τα γαλήνευα 
Τα παράπονα που έβαζα 
Στο µυαλό µου κι αρχίναγα 
Κι απ’ την λύπη διασκέδαζα. 
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ΘΕΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Goran Bregovic  

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τις νύχτες µπαίνεις στα όνειρά µου 
λες κι ήρθες σε δικό σου κήπο 
κι αν µεγαλώσαν τα φτερά µου 
εγώ απ’ το πλάι σου δε λείπω 
Θεός αν είναι 

Χιλιάδες άγγελοι µε τ’ άσπρα 
κλωνάρια λησµονιάς µοιράζουν 
κι από το σώµα µου σαν άστρα 
παιδιά δικά σου ανάσες βγάζουν 

Θεός αν είναι στις φλόγες να καείς 
κι απ’ το δάκρυ µου φωτιά να πιεις 
δεν µπορείς µια ζωή καρδιά να συγχωρείς 
Θεός αν είναι κι αν µ’ αγαπάει κανείς 
Θεός αν είναι κι αν µ’ αγαπάει κανείς 

Οι φίλοι µου όλοι εδώ και χρόνια 
ζευγάρια γίναν φτιάξαν σπίτια 
µονάχα εµένα χάσκει ακόµα 
χωρίς µια στέγη ετούτη η αλήθεια 

Θεός αν είναι στις φλόγες να καείς 
κι απ’ το δάκρυ µου φωτιά να πιεις 
δεν µπορείς µια ζωή καρδιά να συγχωρείς 
Θεός αν είναι κι αν µ’ αγαπάει κανείς 
Θεός αν είναι κι αν µ’ αγαπάει κανείς 
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ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Παραδοσιακό  

Ερµηνεία: ‘Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Παραδέχτηκα 
και ζωή και θάνατο 
σ’ ονειρεύτηκα 
σαν λουλούδι αθάνατο 
Κι άλλο δε φοβάµαι πια. 

Αχ, µια ξενιτιά, 
τούτη η φωτιά 
ψεύτη νοτιά. 

Παραδέχτηκα 
και ζωή και θάνατο 
κι άλλο δε φοβάµαι πια. 

Μονοπάτι µου 
δυο τσιγάρα νότια 
για κρεβάτι µου 
δυο χαρτοκιβώτια 
κι ένα γράµµα συντροφιά. 

Παραδέχτηκα δυο σκυλιά που τρέχανε 
κι ό,τι ανέχτηκα 
λίγο λίγο µ’ έχανε 
Μες στην άσπρη συννεφιά. 
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ΟΡΚΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Boran Bregovic 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Γράψε στην καρδιά σου µέσα απ’ την δική µου καρδιά 
τα δένδρα ανθίζουν όπως κάθε χρόνο 
το καλοκαίρι έρχεται σαν πλοίο. 
Μονάχα εσύ δεν είσαι πια, εσύ δεν είσαι ο ίδιος πια. 

Λένε πως µ’ αφήνεις, λένε πως δε µ’ αγαπάς. 
Μου λένε ακόµα κάπου αλλού γυρίζεις 
κι απ’ τα φιλιά µου τίποτα δε θέλεις. 
Μη µε κοιτάς, λέξη µη λες. 

Κάνε να πεθάνω αν ξοπίσω σου βρεθώ. 
Ναι, όρκο κάνω γης νεκρής, 
όµως να διψώ δε θέλω. 

Νύχτες µε φεγγάρια, νύχτες µε χαράς φωτιά 
πού να σε τώρα, ποια σε νανουρίζει; 
Σ’ ένα χειµώνα, που περπατά στο χιόνι 
αχ να την βρει ο κεραυνός. 

Κάνε να πεθάνω αν ξοπίσω σου βρεθώ. 
Ναι, όρκο κάνω γης νεκρής, 
όµως να διψώ δε θέλω. 
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ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Boran Bregovic 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Απ' τους ώµους να, η άνοιξη περνά 
Γύρω φτερουγίζει, ξεχνάει εµένα 
  
Μέρα της χαράς ποια ζωή φοράς 
Δρόµο-δρόµο παίρνεις χωρίς εµένα 
  
Τ' ουρανού πουλιά πάρτε µε αγκαλιά 
Το βουνό γεµί - ιζει κεριά αναµµένα 
  
Ε - Ε    Να κι η πούλια, ξηµερώνει, το θεό παρακαλώ 
Μα το φως που δυναµώνει 
 
Ε δε µου φέρνει, δε µου φέρνει 'κείνον που αγαπώ 
  
Τ' όνοµά του ανθός, ευωδιάς βυθός 
Πείτε στα κορίτσια να µην το λένε 
  
Μέρα σαν κι αυτή στ' Αϊ-Γιωργιού τ' αφτί 
Που όλα τα τραγούδια για αγάπη κλαίνε 
 
 Ε - Ε    Να κι η πούλια, ξηµερώνει, το θεό παρακαλώ 
Μα το φως που δυναµώνει 
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ΝΑ ’ΤΑΝ Η ΧΑΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Παραδοσιακό 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Γιασεµί µου φαντασµένο δε βαστώ. 
Σ’ ένα τοίχο νοικιασµένο να κλειστώ. 
Και να σκέφτοµαι τα βράδια 
όσα του γιαλού τα κύµατα. 
Με κουτιά της µπύρας άδεια. 
Να κατρακυλώ. 

Να `ταν η χαρά οικόπεδο 
κι άλλη µια φορά σαν παλιόπαιδο 
κι άλλη µια φορά βρε µάγισσα. 
Να γυρνούσα εκεί. 

Να `χα κι ένα µπλε ποδήλατο 
να `πιανα το φως κι άντε φύλα το. 
Να `πιανα το φως και να `βγαινα 
στην Αµερική. 

Τον κατήφορο θα πάρω 
και θα βγω. 
Μεροκάµατο στο χάρο 
δε χρωστώ. 

Με τον έρωτα παζάρια 
µέσα στου γιαλού τα κύµατα 
την καρδιά την κάνω ζάρια 
κι όλα τα πουλώ. 

Να `ταν η χαρά οικόπεδο 
κι άλλη µια φορά σαν παλιόπαιδο. 
Κι άλλη µια φορά βρε µάγισσα 
να γυρνούσα εκεί. 

Να γυρνούσα εκεί που σ’ άφησα 
κι άλλα στη ζωή τηλεγράφησα. 
Κι άλλα στη ζωή περίµενα 
κι όχι φυλακή. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Goran Bregovic 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τριανταφυλλάκι ήµουν στην καρδιά σου 
τριανταφυλλάκι κλειστό 
κι αν ο Θεός µου παίρνει 
µου δίνει αλλού το φως 

Γιατί δεν είµαι πια 
δε σου κάνουν τα λουλούδια λοιπόν 
µα ούτε οι άνθρωποι σου κάνουν 
που λιώνουν σαν και µένα 

Πέταξαν απόψε πάνω από τη στέγη µου όλα 
πέταξαν τα χρόνια και πάνε 
µόνο τα φιλιά σου µόνο αυτά µε καίνε ακόµα 
που τώρα σε άλλα χείλη θα ‘ναι 

Κάθε βράδυ ακούω βήµατα στην πόρτα 
κι είναι σαν να ‘µπαίνεις εσύ 
µα ξέρω ότι είναι λάθος 
να τρέξω για να δω 

Πως τάχα εδώ γυρνάς 
δε µας δένουν πια οι νύχτες µαζί 
φαντάσµατα µας δένουν 
κι αισθήµατα σβησµένα 

Πέταξαν απόψε πάνω από τη στέγη µου όλα 
πέταξαν τα χρόνια και πάνε 
µόνο τα φιλιά σου µόνο αυτά µε καίνε ακόµα 
που τώρα σε άλλα χείλη θα ‘ναι 
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ΠΗΡΑ ΧΑΡΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Goran Bregovic 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Με τ’ αστέρια γράφει ο ουρανός 
την τροχιά τη µοίρα καθενός 
Έτσι µου ‘γραψε κι εµένα 
σε µικρόφωνα ιδρωµένα 
να `ρθω πάλι να λυτρωθώ 
κι ύστερα ας χαθώ 

Στην αγάπη τα ‘µπλεξα πολύ 
φταίει κι η Δύση 
φταίει κι η Ανατολή 
κι έφτασ’ η ζωή στη µέση 
δυο ζωές να µου συνδέσει 
κι ήρθα πάλι χρόνια µπροστά 
λάθη µου σωστά 

Πήρα χάρη 
πέτρα η γη κι εγώ κουβάρι 
που όλο αρχίζω 
λέξη, λέξη 
µήπως και ξεµπλέξει 
τ’ άσπρο φύλλο της καρδιάς 
τ’ άσπρο φτερό 

Σαν ποτάµι κάτω απ’ τη βροχή 
ξεχειλάει η Βαλκάνια Ψυχή 
κι απ’ την πιο αρχαία φλέβα 
Έλληνά µου Αδάµ και Εύα 
γίνε πάλι βράχος γυµνός 
λόγος µου κοινός 
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ΑΥΤΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ  

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIRIUS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1991 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Αχ, τίποτα πια δεν ζητώ 
απόψε αυτό µου είναι αρκετό 
εσύ στης καρδιάς τον ρυθµό να χτυπάς 
κι εγώ να µην ξέρω ποιον ίσκιο ρωτάς 

Αχ. µια φορά κι έναν καιρό 
όταν ρωτούσα ποιον έχω Θεό 
µου τραγουδούσε η µαµά 
τα βράδια στα σκοτεινά: 

Ανατολικά της Εδέµ 
ζούσε ένας τύπος µποέµ 
που φορούσε πάντα λουλούδι στο πέτο 

Ήτανε πολύ αµπιγέ 
είχε ένα κοστούµι ριγέ 
περπατούσε λες κι είχε κάνει µπαλέτο 

Μοίραζε χιλιάδες φιλιά 
πλήρωνε για να’ ρθουν βιολιά 
και τα βράδια γλυκά τραγουδούσε 
έναν τόσο λυπηµένο σκοπό 
σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ 

Amour, toujours 
ca va; Bonjour! 

Παντελόνια κοντά ναυτικά 
µε το πιάνο και τα γαλλικά 

Amour, toujours 
ca va; Bonjour! 

Εν δυο τρία, ξανά τον σκοπό 
σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ… 

Αχ… Τίποτα πια δεν ζητώ 
απόψε αυτό µου είναι αρκετό 
εσύ, στης καρδιάς τον ρυθµό να χτυπάς 
κι εγώ να µην ξέρω γιατί µ’ αγαπάς… 
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Ο.Η.Ε ΜΠΟΥΚΙ ΜΠΟΥΚΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος και Άννα Παναγιωτοπούλου  

 

Στην Αθήνα πούντρα και κινίνα 
Και στα περίπτερα Καλβόλ 
Δώσ’ τους σάµπα 
Όνειρα στο τσάµπα 
Και στα επίκαιρα ο Ντε Γκολ 
Βάλε παιδί µου το γκολ 

Στην Αθήνα ρούµπα και βυτίνα 
Και Χιώτης µάµπο και µπαγιό 
Σιντριβάνια 
Τρίζαν τα ντιβάνια 
Και µπικίνικα µαγιό 
ναι το θυµάµαι κι εγώ 
Το θυµάµαι 
Α να η Πετεφρή 

Να να να η Αθηνά 
πίσω µου σ’ έχω σατανά 

Να το µπούκι µπούκι της γειτονιάς 
Κι αν θέλεις να το µάθεις 
Εµένα να κοιτάς 
Βερµούτ και κρακεράκια 
Τσιχλόφουσκα (µπατµουν); 
Κρυφά ραντεβουδάκι και σίλβερ µουν 
Το πρώτο µου τσιγάρο να είναι Κεντ 
Και δίπλα µου ο Πρίσλει 
My boy friend 
Yes my darling 
Και… 

One two three 
Μπούκι µπούκι free 
Στην πίστα η µεγάλη 
Αθηνά η Πετεφρή 
Και 
Πέφτω και τσακίζοµαι και κάνω µπαµ 
Περπάτα να προλάβουµε το τελευταίο τραµ 
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Δεν είσαι καουµπόι, πιστόλι δεν τραβάς 
Γι’ αυτό σου λέω αγόρι µου, εµένα να κοιτάς 

Φτιάχνω το µαλλί µπανάνα 
και λικνίζοµαι 
Μέσα στην Κόπα Καµπάνα 
Στροβιλίζοµαι 
Κούνα χέρια κούνα πόδια 
Μη µε πατάς 
Εσύ εµένα να κοιτάς 

Τραβάµε ζόρια 
Δίπλα µου τ’ αγόρια 
Και κάνω εγώ την παλαβή 
Γουστάρω σόλο 
Να κουνάω τον κώλο 
Μέσα σε τούτη τη ραιβή 
Τι να κάνω, τι να κάνω 
Βρείτε µου ένα Αµερικάνο 
Που θέλει να µε παντρευτεί 
Yes my darling 

Μια Ελλάδα 
Μες στη σαπουνάδα 
Κι ένας  καιρός 
Με πινακίδες 
ΟΗΕ κι ελπίδες 
Βάρδα µην είσαι αριστερός 
Απ’ το ’50 και µπρος        
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ΑΥΤΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος  

 

Και δουλειά δικιά µου 
Και πολύ µαγκιά µου 
Κι ας µε τρώει χρόνια 
Αυτός ο φόβος 

Στου σχοινιού τη µέση 
Κι όλοι λεν θα δέσει 
Μα ποτέ δεν πέφτει 
Αυτός ο Γιώργος 

Σε ποτάµια θολά σκοτεινά 
Αυτός ο Γιώργος 
Τυραννιέται γεννιέται ξανά 
Αυτός ο Γιώργος 
Κι όσα φέρνει ο χρόνος 
Τα σηκώνει µόνος 
Κι αρχινά 
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ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Θίασος  

 

Όταν δεν µπορείς να πεις αυτό που θες 
Τα λόγια σού ζαλίζουν το κεφάλι 
Τι τα θες τα παραµύθια τι τα θες 
Με τα ψέµατα δεν παίζουν οι µεγάλοι 
 
Εσύ παιδί µικρό παιδί κι αν θες 
Δεν είσαι πάλι 
 
Όταν δεν µπορείς να πεις αυτό που θες 
Τράβα γρήγορα και βρες τον εαυτό σου 
Να και σήµερα και αύριο και χτες 
Είµαι ο µόνος να το ξέρεις σύντροφος 
 
Κι εσύ παιδί – µικρό παιδί 
Για βρες το φυλαχτό σου 
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ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΒΑΡΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος & Χορωδία  

 

Πέφτει η νύχτα βαριά 
Και καλή λευτεριά 
Γύρω µπόµπες καπνοί 
Και σκατογερµανοί 
Βοµβαρδίζουν οι σύµµαχοι 
Κι η κοιλιά µου χορεύει τσα τσα 
Αχ Ελλάδα πυρίµαχη 
Αργυρόκαστρο και Κορυτσά 
Με κλωτσά, µε κλωτσά 

Δεν υπάρχει ψωµί 
Και πατάτα ωµή 
Τι θα φάµε µωρ’ συ; 
Λαχανίδες τουρσί 
Μια Ελλάδα ερείπιο 
Έλα µωρή 
Μια Αθήνα Θεός να φυλά 
Σήκω µωρή 
Να ταΐσω το νήπιο 
Ότι να ‘ναι µα να ‘ναι καλά 
Με κλωτσά µε κλωτσά 
Τι κλωτσά τι κλωτσά 

Εισπνοή εκπνοή 
του σκοταδιού πνοή 
Μην ανάψετε φως 
Και κεριά προσεχώς 
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Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΦΙΛΕ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος  

 

Είσαι κι εσύ στη σειρά 
Που βιαστική προχωρά 
Χρόνια στη γραµµή 
κι άλλο ένα στο ίδιο το κορµί 
Φορτωµένα 
Να ψάχνεις µια στιγµή 
Σαν την πρώτη φορά 

Τι είναι για σένα ο καιρός 
Ένας χορός φοβερός 
Ένα βήµα µπρος κι ένα πλάι 
Ο ιδρώτας σου ζεστός να κυλάει 
Και να ‘σαι ζωντανός 
Κι ας µην έχεις φτερά 

Κι έρχεται κάποιο πρωί 
Που σ’ αγκαλιάζει η ζωή 
Κι όπου και να πας 
Κι όπου να ‘σαι 
Ξέρεις ν’ αγαπάς να θυµάσαι 
Κάποιος που ’χει πει 
Σ’ αγαπάω φίλε 
Κάθε τέλος φίλε 
Είναι µια καινούρια αρχή 
ξανά 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΤΙΤΑ ΡΙΤΑ, ΤΙΤΑ ΦΟΝΕ, ΤΙΤΑ ΠΕ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άννα Παναγιωτοπούλου & Θίασος 

 

Κι όλοι ρωτούν 
Ποια είναι η Τίτα Ρίτα, Τίτα Φόνε, Τίτα Πε 
Κι αναζητούν 
Την έκφυλη αγριόγατα του µαύρου καναπέ 
Λιποθυµούν 
…µουν 
Γιατί έχω ωραιότατη κι ανώµαλη φωνή 
Κι επιθυµούν 
…µουν 
Με µιας την καλτσοδέτα µου να δείξω στη σκηνή 
Να’τη 
Με βρίσκεις κοτσονάτη; 
Ωραία πάµε… 

Ιχ είναι η Τίτα Ρίτα η παιγνιδιάρα 
Η σάρα και η µάρα 
Ιχ µπιν του καµπαρέ 
Που µες στην κατοχή και την αντάρα 
Να γίνω µια φιρµάρα 
Κατάφερα µωρέ 

Ιχ µπιν το µονοπώλιο του τρόµου 
Μάι λίβεν η γκεστάµπο 
Μάι λίβεν κι οι ναζί 
Κι αυτό το κωλοπαίδι το σκατό µου 
Εγώ δε θα τ’αφήσω 
Να µου φάει το µαγαζί 

Τολµώ 
Κι αφού τολµώ θα το τολµήσω 
Θα βάλω να του κάνουνε 
Τη µάπα του κιµά 
Τη µάνα που τον πέταγε 
εγώ θα την ξυρίσω 
Θα σου τον κανονίσω εγώ 
Τον παλιοµπαγλαµά 
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Μπαγλαµά, µπαγλαµα, µπαγλαµά 
Για δε σκας; 

Κι όλοι θα πουν 
Μεγάλη η Τίτα Ρίτα 
Πέτα τώρα το σουξέ 
Πώς µ’αγαπούν 
Ποια Σάρα του λέω – άντε βρε 
Ποια Ντίντριχ του Μαρλέν 
Αιντε παιδιά 
Γεια 
Γιατί είµαι η λυσσάρα 
Εγώ είµαι η κατάρα 
Θα του κόψω το τουπέ 
Γεια 
Γιατί είµαι φιρµάρα 
Εγώ είµαι η Τίτα Ρίτα Τίτα Φόνε Τίτα Πε 
Ζήτω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

261 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος 

 

Έπιασα το Νείλο φίλο, είπα τα µεράκια µου 
χαιρετίσµατα να στείλω στα πατριωτάκια µου 
ρώτησα την Πυραµίδα τι σηµαίνει υποµονή 
µου ‘πε αυτή χαρά κι ελπίδα όπου να ‘ναι θα φανεί 

Παιδιά της Ελλάδος παιδιά, που σκληρά πολεµάτε 

Αχ, Ελλάδα της ερήµου µε πληγώνεις και µε καις 
λευτεριά και φυλακή µου κάτω απ’ τις φοινικιές 
ετραγούδαγε η Σοφία, ετραγούδαγε ο Θεός 
δε θα αντέξει η Γερµανία µ’ όλο τούτο εδώ το φως 

Καινούργια τώρα ζωή ας ξεκινήσουµε οι δύο µας 
κι ας πούµε πως µε πρωτόδες αυτό το πρωί 
Ας ξεχαστούν τα παλιά κι ας ξαναχτίσουµε πάλι 
τη γκρεµισµένη από χρόνια µικρή µας φωλιά 

Κι όπως έφτιαχνες στην άµµο πόρτες και παράθυρα 
να γυρίσω στη Αθήνα σε µια ώρα θα `θελα 
Λοντρα, Παρίσι Νιου Γιορκ, Βουδαπέστη, Βιέννη 
και µεθυσµένοι τα βράδια κολώνα κολώνα 
να κοιµηθούνε πηγαίνουνε στον Παρθενώνα 
Ετραγούδαγε η Σοφία, ετραγούδαγε ο Θεός 
Το `γραψε κι η ιστορία πάει κι αυτός ο πόλεµος 
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΜΠΟΕΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου & Σταµάτης Κραουνάκης 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Γιώργος Μαρίνος & Θίασος 

 

Ρούµπα; 
Ρούµπα! 
Ε, ναι λοιπόν, ρούµπα 
Και ξαµολήθηκα στη ρούµπα 
Με εθνική επίπλωση 
Έγινα ο κοινωνιολόγος της ρούµπας 
Γιατί η ρούµπα είναι ένας ρυθµός 
Που σου δίνει τη δυνατότητα να πεις 
Ό,τι θέλεις χωρίς να σε πάρει κανείς στα σοβαρά 
Κι έτσι, έκανα την ανώτατη ρουµποτή σχολή 
Η ρούµπα τώρα για να απογειωθεί 
Θέλει µια µαγική φράση: 
Μπούτια σφιγµένα ποτέ νικηµένα 
Ρούµπα κατά της αρχής 
Ρούµπα 

Ρούµπα ρούµπα χορεύω 
Κι ότι βρίσκω µαζεύω 
Μια παλιά µελωδία 
Καµία αηδία 
Κανένα µελό 

Δώσ’ µου ρούµπα κι αρχίζω 
Κόσµο να ξεφωνίζω 
Τ’ άπλυτα της Τασίας 
Και της εξουσίας 
Τον κάθε φελλό 
Α, κυρίες και κύριοι 
Ο δείξε ο µπήξε κι άιντε µην πω 
Που το παίξανε κύριοι 
Και στείλαν µια χώρα να κάνει ρεπό 
Με παντελόνια καµπάνα 
Δηµοκρατία ζητιάνα 
Και το µαλλί φαβορίτα 
Σουβλάκι µε πίτα 
Το φοιτηταριό 
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Και γύρω γύρω 
Τριγύρω 
Αναµένεται η χούντα 
Δε θα το θυµάστε καλέ – δεν το θυµάστε 
Γιατί αν το θυµόσαστε 
Δε θα περνάγαµε άλλα είκοσι χρόνια περίεργα 

Βρήκα κι έναν µαέστρο 
Μαέστρο κάν’ το 
Μαέστρο πες το 
Ένα µαέστρο που ‘χε µανία 
Στα σι τα µπεµόλ 
Στα πνευστά µανούλα 
Μαέστρο κάν’ το 
Μαέστρο πες το 
Δώσ’ τα στον αρτίστα 
Σε τούτη την πίστα 
Να βάλει το γκολ 

Κουκου ρούκουκου σουπίτσα 
Κουκου ρούκουκου γιαχνί 
Σουπίτσα; 
Μπράβο, πολύ σωστά! 

Ρούµπα 
Η ρούµπα παιδί µου χορεύεται 
Με πολύ σφιχτά τα µπούτια 
Πρέπει να πάθετε σύγκαµα 
Αν δε συγκαείτε 
Δε µάθατε ποτέ ρούµπα 
Προσέξτε το αυτό 
Θέλω να κουνηθείτε… έτσι… µε κέφι 
Άλλα θα λέτε, άλλα θα καταλαβαίνουµε 
Άλλα θα νοµίζετε κι άλλα θα νοµίζουν αυτοί 
Έτσι είναι 
Πολύ γιαχνί, πολύ ρούµπα 
Και θα λέτε 
Είναι υπεράνω χρηµάτων 
Και θα ξέρετε καλά 
Ότι κανείς δεν είναι υπεράνω χρηµάτων 
Βάλτε φωνές καλέ να φύγουνε 
Να τους ξορκίσουµε να φύγουνε 
Από δω τα δαιµόνια 
Απ’ αυτόν τον τόπο 
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Βρε ντρέποµαι για λογαριασµός τους 
Ρούµπα… 
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ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Θίασος 

 

Έξοδος στρατοπέδου 
Του γηπέδου η φωνή 
Κυριακή 
Εκεί στη µονάδα του Έβρου 

Έξοδος τρεις κι εξήντα 
Λεµονάδα για µένα 
Σεράνο για σένα 
αρχές του εξήντα 

Έξοδος κι οι κοπέλες 
Συντροφιά βιαστική 
Στα φανάρια καρδιές φιστικί 

Έξοδος γαλαρία 
Να τελειώνει η ταινία 
Κι η Στέλλα να πέφτει νεκρή 

Έξοδος έξοδος 
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 ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  2008 
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ΒΑΛΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Κάθε µέρα πανηγύρι, βάλε εσύ το ξυπνητήρι στις εφτά 
κι ας το ράδιο να παίζει όλη µέρα στο τραπέζι λαϊκά 

Απ’ το Σάββατο Δευτέρα όλη νύχτα κι όλη µέρα συντροφιά 
κι από το τρανζιστοράκι µου το είπε ένα πουλάκι µια φορά 

Βάλε το δεύτερο 
σε χρόνο ελεύθερο, 
µε τα τραγούδια της παρέας 
σ’ Αθήνα και Πειραιάς 
βάλε το δεύτερο βάλε το δεύτερο 

Κι άσε µε ελεύθερο 
να γίνω εγώ το αίσθηµά σου 
και το πρόγραµµά σου 
βάλε το δεύτερο. 

Για θυµήσου τέτοια µέρα που σου είπα καληµέρα ξαφνικά 
κι όπως είχες τα δικά σου ήρθα κι έµεινα κοντά σου τελικά 

Ένα χρόνο στον αέρα κι απ’ τις έντεκα και πέρα ειλικρινά 
ότι έχω να σου δώσω θέλω να στο µεταδώσω ζωντανά 

Βάλε το δεύτερο 
σε χρόνο ελεύθερο, 
µε τα τραγούδια της παρέας 
σ’ Αθήνα και Πειραιάς 
βάλε το δεύτερο βάλε το δεύτερο 

Κι άσε µε ελεύθερο 
να γίνω εγώ το αίσθηµά σου 
και το πρόγραµµά σου 
βάλε το δεύτερο. 
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ΔΙ ΕΥΧΩΝ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ  PHILIPS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 
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ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Πετούν γεράκια απ’ τις φωλιές 
την τροµαγµένη µας ζωή να δουν εικόνα 
σαν τις παλιές αµαρτωλές 
που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα 

Κάτω απ’ την άρρωστη βροχή 
στις εθνıκές των φορτηγών µε τα ψυγεία 
το µαύρο λάδι απ’ την ψυχή 
δεν καίει για κάτι που να µοιάζει µ’ ευλογία 

Δι’ ευχών των αγίων ηµών 
στους ναούς των µεγάλων λυγµών 
Δι’ ευχών των αγίων της γης 
ορατής και αοράτου πληγής 

Δι’ ευχών των αγίων που κλαις 
που µπορείς σ’ αγαπάω να λες 
Δι’ ευχών των αγίων κι αεί 
µε Θεού πνοή 

Κοιτάω τον ήλιο απ’ το βουνό 
κι οι δυναµίτες της ψυχής µου σπαν την πέτρα 
που εγώ να τρέξω ξεκινώ 
µεσ’ στης παγκόσµιας λογικής τα πέντε µέτρα 

Με χαραγµένα τ’ αρχικά 
όνοµα και αίµα και φυλή κι αρχαία τείχη 
και µ’ ένα δέµα ελληνικά 
θα γράψω, κόσµε, τους χρησµούς µου µε το νύχι. 

Δι’ ευχών των αγίων ηµών 
στους ναούς των µεγάλων λυγµών 
Δι’ ευχών των αγίων της γης 
ορατής και αοράτου πληγής 

Δι’ ευχών των αγίων που κλαις 
που µπορείς σ’ αγαπάω να λες 
Δι’ ευχών των αγίων κι αεί 
µε Θεού πνοή 
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ΜΑΓΙΣΣΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Μ’ έλεγαν µάγισσα 
που καρδιές ράγισα 
χόρευα κι άργησα 
κάθε αρχή κατάργησα 

Στο λαιµό το φιλί 
και στο νου το δάκρυ µου 
πολεµώ κι οι πολλοί 
πολεµούν την άκρη µου 

Πες µου εσύ 
να φύγω να ζήσω ή να χαθώ 
ποιο κρασί 
στο χώµα να στάξω 
για να κοιµηθώ 

Μεθυσµένο φιλί 
στο λαιµό το δάκρυ µου 
πολεµώ κι οι πολλοί 
πολεµούν την άκρη µου 

Μ’ έλεγαν µάγισσα 
ποιες καρδιές ναυάγησα, 
ρώταγα κι άργησα, 
µια ζωή νοστάλγησα 

Πες µου εσύ 
να φύγω να ζήσω ή να χαθώ 
ποιο κρασί 
στο χώµα να στάξω 
για να κοιµηθώ 

Η ζωή µου η τρελή, 
µια φωτιά, µια µάγισσα 

Πες µου εσύ 
να φύγω να ζήσω ή να χαθώ 
ποιο κρασί 
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στο χώµα να στάξω 
για να κοιµηθώ 
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Δώσ’ µου ένα τσιγάρο 
Να σταθώ να πάρω εισιτήριο 
Δίπλα στα ζευγάρια 
Τα δεκαοχτάρια, τι µυστήριο 

Ίδια είν’ η χαρά 
Όπως µια φορά 

Δεν υπάρχει άλλο 
Τι να βγάλω, ποιο διάζωµα 
Να ‘µαι εγώ µε σένα 
Κι όλα ανεβασµένα, παιδοµάζωµα 

Θέλω να στο πω 
Πόσο σ’ αγαπάω 
Και να µε κρατάς 
Όπως θα κοιτάς 

Εγώ στα νιάτα µου ξηµέρωνα 
Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική 
Ό,τι αγαπούσα τ’ αποθέωνα 
Αρκεί να ήσουνα εκεί 

Τραγούδια, στάδια, συγκροτήµατα 
Καρδιά µου αγάπη µου γλυκιά 
Μας φάγαν όλα µας τα χρήµατα 
Αλλά µας έµεινε η ροκιά 

Σ’ έβλεπα απ’ το πλάι 
Κι έλεγα γελάει και σήµερα 
Τ’ άγρια ξεγελάει 
Που ‘ρθανε να διώξουν τα ήµερα 

Θέλω να στο πω (σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ) 
Και θα στο χρωστάω 
Που ό,τι µου ζητάς 
Είναι έρωτας 

Εγώ στα νιάτα µου ξηµέρωνα 
Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική 
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Ό,τι αγαπούσα τ’ αποθέωνα 
Αρκεί να ήσουνα εκεί 
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Η ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΨΥΧΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Ιταλοί Κορσικανοί 
Πορτογάλοι κι Ισπανοί 
Στον υπόγειο 
Τραγουδάνε 
Μήπως φτάνει 
Στην Μεσόγειο 
Η φωνή 
Ζωντανή 

Φύγανε παιδάκια στην Αµέρικα 
Χέρια γκαρσόνια µαγέρικα 
Κι ήρθε απόψε η νυχτιά 
Και τους άναψε 
Ποιας νοσταλγίας φωτιά 

Θάλασσά µου 
Κουρασµένοι είναι πια 
Οι πολιτισµοί 
Που σε γεννήσαν 
Έτσι λένε ετούτοι οι ξένοι 
Μα η Μεσόγειος κι αν πνιγεί 
Θα ‘ναι η γη 

Φύγανε παιδάκια στην Αµέρικα 
Χέρια γκαρσόνια µαγέρικα 
Κι ήρθε απόψε η νυχτιά 
Και τους άναψε 
Ποιας νοσταλγίας φωτιά 
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ΤΑ ΠΕΔΙΛΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρης Αλεξίου 

 

Με τα πέδιλα µου τ’ άσπρα 
περπατούσα µια φορά 
δίπλα στα δίχτυα ενός ψαρά 
Ο πατέρας µου είχε άστρα 
και σιρίτια αστραφτερά 
µα εµένα µου `λειπε η χαρά 
κι είχα µια θάλασσα στο νου 
τ’ όνειρο χάλασα ποιανού 

Με τα πέδιλα µου τ’ άσπρα 
που τους κόπηκε η κλωστή 
βρήκα µιαν άσφαλτο ζεστή 
Μ’ έναν ανθό µωρό στη γλάστρα 
που απ’ τη γη είχε χωριστεί 
γέλια και δάκρυα χιαστί 
κι είχα µια θάλασσα για φως 
µπας κι είναι ο έρωτας κρυφός 

Με τ’ άσπρα πέδιλα 
πατάω τα βέβηλα 
τ’ άγρια τ’ αγκάθια των καιρών 
σε δρόµους άφατους 
κι απ’ την αγκράφα τους 
σκύβω και λύνω το παρόν 

Κι έχω µια θάλασσα για ευχή 
λες κι είναι βότσαλο η ψυχή 
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ΕΛΑ ΝΙΟΤΗ ΜΟΥ ΠΕΡΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Έρωτα 
Με τον έρωτα 
Τι µε πολεµάς 
Στις σπηλιές του Αχέροντα 
Ζωντανή µε πας 
Μ’ ένα τόξο αλάθητο 
Στα σηµάδια µε χτυπάς 
Κι ό,τι κρύβεται αµάθητο 
Σκύβεις κι αγαπάς 
Που δεν το ορίζω πια 

Έλα νιότη µου πέρνα δεν µπορώ 
Βρες τραγούδια λατέρνα για χορό 
Κι άµα ανάψουν τα στέρνα και χαρώ 
Να του έρωτα η στέρνα  για νερό 

 
Έρωτα 
Με τον έρωτα 
Στα δίχτυα 
Της µατιάς µου τ’ αγέρωχα 
Ήρθες και ζητάς 
Να τα δάκρυα που έδινα 
Για το φως το αληθινό 
Στο σκοτάδι όταν ξέδινα 
άξια να φανώ 
Στη πιο χλωµή φωτιά 

Έλα νιότη µου πέρνα δεν µπορώ 
Βρες τραγούδια λατέρνα για χορό 
Κι άµα ανάψουν τα στέρνα και χαρώ 
Να του έρωτα η στέρνα  για νερό 
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ΤΑ ΚΑΡΕΛΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου  

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Κάπνιζες Καρέλια στη σκάλα 
σήµερα θυµήθηκα κι άλλα 
να σ’ ενοχλεί που `χα γίνει σκιά σου 
τότε που η δική µου ευτυχία 
ήταν η δικιά σου δυστυχία 
κι απ’ το ριγµένο µαντήλι 
που `χα στα µαλλιά. 
Με έπνιγαν αγάπη µου οι φίλοι 
φίλοι απ’ τη δουλειά 
µε έκριναν παλιά τα δυο σου χείλη. 

Θυµάµαι 
τίποτα δεν άξιζε να πάµε 
τίποτα απ’ τα πράγµατα που τώρα 
µε έκανε η ζωή να µπορώ 
να τα λέω για δώρα. 

Θυµάσαι 
ώρα σου καλή όπου και να ‘σαι 
τίποτα δεν βρήκαµε ν’ αξίζει 
κι άφησε τη µνήµη ο καιρός 
να το συνεχίζει… 

Θυµάµαι… 

Το άσπρο κεντηµένο σεντόνι 
έγινε πανί για τη σκόνη 
κι από τον καινούριο καθρέφτη 
που `χω φέρει εδώ 
θα έβλεπες τον ήλιο να πέφτει 
όπως βλέπω εγώ 
το παλιό µου εγώ 
να λέει στο φταίχτη. 

Θυµάµαι 
τίποτα δεν άξιζε να πάµε 
τίποτα απ’ τα πράγµατα που τώρα 
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µε έκανε η ζωή να µπορώ 
να τα λέω για δώρα. 

Θυµάσαι 
ώρα σου καλή όπου και να ‘σαι 
τίποτα δεν βρήκαµε ν’ αξίζει 
κι άφησε τη µνήµη ο καιρός 
να το συνεχίζει… 

Θυµάσαι… Θυµάσαι.. 
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ΝΑ ΖΗΣΩ Η ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Δεν έχει απόψε η γη φεγγάρι 
να βγούνε οι µοναξιές ζευγάρι 
να πιάσουν της καρδιάς τ’ αγρίµι 
κάτω απ’ της ξαστεριάς τ’ ασήµι 

Φλέβα η ζωή που γρήγορα χτυπά 

Να ζήσω ή να πεθάνω 
Σ’ ένα flamenco απάνω 
µάτια µου 
σαν τρελή φωτιά 
που διψάει για µια µαύρη µατιά 

Να ζήσω ή να πεθάνω 
µ’ ένα κορµί ότι κάνω 
µάτια µου 
ν’ απογειωθώ 
κι απ’ τη γη 
µε το φως να ενωθώ 

Δεν έχει απόψε η γη κρεβάτια 
για κείνους που κοιτούν στα µάτια 
κι αν τους ρωτήσεις λένε, ίσως 
κάποια µου αγάπη να’ ταν µίσος 

Φλέβα η ζωή που γρήγορα χτυπά 
θέλει ο έρωτας και ο θάνατος ψυχή 
πες το κι άρχισε ουρανέ µου µια βροχή. 

Φλέβα η ζωή που γρήγορα χτυπά 
Να ζήσω ή να πεθάνω 
µ’ ένα κορµί ότι κάνω 
µάτια µου 
ν’ απογειωθώ 
κι απ’ τη γη 
µε το φως να ενωθώ 
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Η ΠΑΤΡΙΔΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου & Χάρις Αλεξίου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Νύχτα απ’ τη Θήβα ξεκίνησα 
Κάστρα και πύλες προσκύνησα 
Ξηµέρωνε 
Κι αρχίνησα 

Στ’ άρµα του χρόνου του γόνιµου 
Πέρα απ’ τη µοίρα και µόνη µου 
Μου ‘διωχνε ο κάµπος τη σκόνη µου 
Στα σύνορα του ανώνυµου 

Ποια πατρίδα σε διώχνει 
Και ποια σε χρειάζεται 
Ποια σε νοιάζεται γη 
Ποια εικόνα 
Στα στήθια του κόσµου τραντάζεται 
Σαν ανάσταση ζώντος Θεού 
Που αργεί 

Μοίρα του ανθρώπου εναγώνια 
Θήβα Αλβανία Οµόνοια 
Πανάρχαια 
Κι αιώνια 

Ποια πατρίδα σε διώχνει 
Και ποια σε χρειάζεται 
Ποια σε νοιάζεται γη 
Ποια εικόνα 
Στα στήθια του κόσµου τραντάζεται 
Σαν ανάσταση ζώντος Θεού 
Που αργεί 
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ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΖΟΟΜ 1991/1992 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 
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ΤΟ ΝΗΜΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Λάκης Λαζόπουλος & Θίασος 

 

Βασιλάκη, ξέρεις πώς γνέθουν το µαλλάκι; 
Μόνο τσιφτετέλια µωρέ σ’ έµαθε η µανούλα σου; 
Μάθε µωρέ και κάτι χρήσιµο! 

Πρώτα παίρνουµε το νήµα 
το µελί το κατσιασµένο 
κι όπως είναι λερωµένο 
το πετάµε στο νερό. 

Μ’ ένα κόπανο στο χέρι 
το χτυπάµε το καηµένο 
για να γίνει αγνό παρθένο 
να `χει χρώµα ζωηρό. 

Μετά το πλένουµε καλά, 
το σφίγγουµε γερά 
να διώξουµε τη λέρα 
κι όλα τ’ άλλα βλαβερά. 

Γιατί υπάρχουνε πολλοί 
που πάνε για µαλλί 
πατρίδα µου καηµένη 
και σ’ αφήνουνε γουλί. 

Το καθήκον µε καλεί, 
το µαλλί το µαλλί 
που µπερδεύτηκε πολύ 
στη Βουλή στη Βουλή 
κι έγιναν µαλλιά κουβάρια 
της Βουλής τα παλληκάρια 
ποιος θα φάει πιο πολύ. 

Και είναι θέµα εθνικό 
το µαλλί το µαλλί 
µες στο µαύρο πανικό 
στη Βουλή στη Βουλή 
να `ρχεται το κάθε τσόλι 
να ρωτάει σ’ αυτήν την πόλη 
πώς θα γίνει αφεντικό. 
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Μη ρωτάς τι θες, 
του κάτω κόσµου οι πυρκαγιές 
έχουν ανάψει κι ό,τι και να πω 
σαν υφαντό στον αργαλειό 
που `χει ξεβάψει. 

Μα είναι ζήτηµα τιµής, 
το µαλλί το µαλλί 
στον καιρό της παρακµής 
πιο πολύ πολύ, 
να ξεκαθαρίσει ο χώρος 
πριν να µάθει ο κάθε σκόρος 
εξουσία τι θα πει. 

Άµα, πια! 
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ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΦΙΛΙΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIRGIN 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 
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ΣΚΕΠΑΣΤΕ ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θανάσης Καργίδης 

Ερµηνεία: Χριστιάνα 

 

Σκεπάστε τα ραδιόφωνα, 
τα FM, τα κασετόφωνα 
κι αφήστε µε σαν άνθρωπος να βρω 
το κέφι µου και τ’ άχτι µου 
που µέσα από τη στάχτη µου 
το φύλαξα και το ’κανα σταυρό. 

Δεν είναι αυτά συστήµατα 
παρηγοριά στα θύµατα 
που πέθαναν απ’ τον πολιτισµό. 
Βαρέστε µια διάλυση, 
µα όχι άλλη ανάλυση 
λες κι έχουµε κοινό λογαριασµό. 

Αχ! Κανείς δε µου ’πε αυτά που θέλω 
να του βγάλω το καπέλο 
λες και το ’χα µυστικό. 
Αχ! Διψάω και µου ’δωσε η Ελλάδα 
µια ζεστή πορτοκαλάδα 
σε ποτήρι πλαστικό. 

Σκεπάστε τ’ αυτοκίνητα 
που µπλόκαραν ακίνητα 
Σταδίου, Μεσογείων και Συγγρού. 
Μας βρήκε κι άλλη άλωση, 
του µέσου η κατανάλωση 
κι η Ευρώπη ο καταλύτης του λαού. 

Δεν είναι από προτίµηση, 
µα τούτη η υποτίµηση 
µας έβγαλε ό,τι είχαµε φτηνό. 
Σε µας τους Νεοέλληνες 
τα χέρια που αν µας έλυνες, 
θα φτάναµε ψηλά στον ουρανό. 

Αχ! Κανείς δε µου ’πε αυτά που θέλω 
να του βγάλω το καπέλο 
λες και το ’χα µυστικό. 
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Αχ! Διψάω και µου ’δωσε η Ελλάδα 
µια ζεστή πορτοκαλάδα 
σε ποτήρι πλαστικό. 
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ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 
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ΑΠΟΨΕ ΣΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Αντώνης Μιτζέλος 

Ερµηνεία: Πέτρος Γαϊτάνος 

 

Απόψε σου µιλάει το σπίτι 
που σ’ έχει γι’ αναµνηστικό 
κι εγώ στην πόρτα σαν σπουργίτι 
διωγµένο κι αποκλειστικό 

απόψε σου µιλάει το σπίτι 
σ’ εκείνο λείπεις πιο πολύ 
κι εγώ που κάνω τον µεσίτη 
δεν ξέρω πια αν ωφελεί 

για σένα κλαίει το κρεβάτι 
που ψάχνει σώµα αληθινό 
µα εγώ να πω, δεν βρίσκω κάτι 
που να `ναι για παντοτινό 

απόψε σου µιλάει το σπίτι 
σ’ εκείνο βρίσε µε όσο θες 
αχ να `χα στην καρδιά µαγνήτη 
το σκόρπιο να πιανα το χθες 

απόψε σου µιλάνε όλα 
και µόνο ο χρόνος δε µιλά 
και δάκρυα σου έδωσα κι απ’ όλα 
µα εκείνος ξέρει πιο καλά 

Απόψε σου µιλάει το στρώµα 
το µαξιλάρι και το φως 
κι εγώ σε φίλαγα στο στόµα 
κι ας έφυγες κι ας ξέρω..πως 
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ΜΙΑ ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΕΡΩΤΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WEA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 
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ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΙΣΩΣ  (ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΖΩ) 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

Ερµηνεία: Αντώνης  Ζαφειρόπουλος 

 

Για µένα ζω 

για σένα φταίω 

µια νύχτα καίω 

και µια γερνώ. 

 

Για µένα θες 

για σένα αντέχεις 

γελάς που µ’ έχεις 

χωρίς να κλαις. 

 

Για ποιον ξυπνώ στην αγκαλιά µου 

για ποιον κουράζω κι απελπίζω τα φιλιά µου 

για σένα ίσως 

για µένα µίσος. 

 

Για µένα αργά 

για σένα πάλι 

ας είχα κι άλλη 

γερή καρδιά. 

 

Πολλές βραδιές 

θα αποτάξεις 

κι αλλού θα τάξεις 

το ίδιο χτες. 
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ΜΕ ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΑΝΑΣΤΕΝΑΓΜΟ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 
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ΝΥΧΤΑ ΧΛΩΜΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Αmani 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Νύχτα χλωµή 
στα παλάτια σου στάζαν καηµοί 
κι ήρθα και πλάγιασα, άγιασα. 

Χόρτασα χάδι απ’ την έρηµο, 
χόρτασα κι άγριο απ’ τον άνεµο φιλί. 

Νύχτα χλωµή 
στα φεγγάρια σου στάζει η τιµή 
µ’ όσα πανάκριβα θα `κρυβα. 

Πάρε µε 
στη φτωχιά σου αγκαλιά την υγρή 
µε τα στήθια γυµνά, 
Κι όλη µου η ζωή 
στο βωµό σου ας καεί ταπεινά. 

Χόρτασα 
µε τα µάγια σου να δένω την ψυχή 
καρδιά. 
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ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  POLYGRAM 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1993 
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ΔΕΡΒΙΣΗΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Όλοι στον θάνατο είµαστε ίσοι 
κάτω απ’ τη φούστα του Δερβίση 
αναστενάζοντας φωτιές 
Την πόρτα του άγνωστου χτυπάµε 
Ξεχωρισµένοι εφ’ όσον πάµε 
Χώµατα σώµατα ψυχές 

Σιγά σιγά και ταπεινά 
Γιατί όποιος πίνει κοινωνά 
Κι όποιος θυµάται φταίει 
Κι όποιος φταίει τον Θεό ξυπνά 

Πολλά τ’ ανθρώπου τα δεινά 
Μα εκείνος πού’χει ζήσει 
Γεννιέται χάνεται 
Γυρνάει κι αισθάνεται ξανά 

Πες πως ο θάνατος είναι ένα αµάξι 
Που σκάρτα η φύση το’χει φτιάξει 
Στον κόσµο να’ρθει µια βραδιά 
Στα πονηρά να µας πλευρίσει 
Πού ζούνε οι µόνοι να ρωτήσει 
Αµάν και τάχα µου 
Μας λέει κι η βλάχα µου η καρδιά 
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ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία:  Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Λες και τρώµε το χειµώνα παγωτό. 
Λες και πέφτουµε σε τοίχους µ’ εκατό. 
Έτσι ανάποδα λυγάω το βράδυ αυτό 
του νου τη βέργα. 

Λες και η στάθµη της αγάπης πάει να βρει 
πόσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυροί. 
Πως κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί 
γι’ ανθρώπων έργα. 

Αδιόρθωτα τα µάτια κι οι καρδιές 
µε κουµπιά και φερµουάρ κατεστραµµένα 
δυο κουβέντες µου σου πέσανε βαριές 
κι αποφάσισες να ζεις χωρίς εµένα. 

Λες και στρώσαµε τον Αύγουστο χαλί 
λες και βγήκε τ’ ασανσέρ σ’ ένα κελί 
που ένας το βλέπε το φως γι’ ανατολή 
κι άλλος για δύση. 

Λες και µέσα µας τ’ αντίθετα τραβάν 
να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν 
σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν 
του ανθρώπου η φύση. 
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ΤΑ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΛΑΪΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τα πιο ωραία λαϊκά 
σε σπίτια µε µωσαϊκά 
τα είχαµε χορέψει 
γαλάζιο γύψο η οροφή 
και τα τακούνια µου καρφί 
κι από την πρώτη την στροφή, 
το στόµα εγώ το `χα λατρέψει. 

Κορίτσια αγόρια σ’ ένα χωλ 
και τα φιστίκια µες το µπολ 
κι οι γέροι στη βεράντα 
µε το ρυθµό της µουσικής 
και µε µπλου τζην Αµερικής 
µια εφηβεία επιεικής 
που γίνεται σαράντα. 

Δε γυρνάνε λέµε, πίσω ποτέ, 
τα καλά παιδιά σ’ εκείνα τα χρόνια 
έρωτά µου τώρα πληγωµένε µου αητέ 
στάχυα είµαστε στου χρόνου τ’ αλώνια. 

Έλα µην κλαις, 
µη µου κλαις σε γιάτρεψα 
λύπες και αγάπες παλιές ανάτρεψα. 

Έλα µην κλαις 
µη µου κλαις στ’ ορκίζοµαι 
για παραισθήσεις καλές φηµίζοµαι. 

Τα πιο ωραία λαϊκά 
σε σπίτια µε µωσαϊκά 
τα είχαµε χορέψει 
γαλάζιο γύψο η οροφή 
και τα τακούνια µου καρφί 
αλλά χωρίς επιστροφή. 

Τις πιο ωραίες Κυριακές 
µε λεµονάδες σπιτικές 
τις είχαµε δροσίσει 
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µε το Δοµάζο αρχηγό 
και το Σιδέρη κυνηγό 
γιατ’ ήσουν Ένωση και εγώ 
µε χωρισµό σ’ είχα φοβίσει. 

Μετά µας πήγε Αριστερά 
το περιβόλι κι η χαρά 
και πήραµε το Βήµα 
στο πρώτο υπόγειο του Κουν 
και στην Επίδαυρο που ακούν 
Θεούς κι ανθρώπους να νικούν 
τα πάθη και το χρήµα 
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Κάστρο χαµηλό 
στην άµµο πάνω την υγρή 
Νύχτα το πουλώ 
και λέω στο κύµα 
κάν’ το γη! 

Βότσαλα γυµνά 
για να `ρθει ο κόσµος διακοπές 
κι ύστερα αρχινά 
και βγάζει η θάλασσα σιωπές 

Αγάπη µου είµαστε ένοχοι 
αγάπη µου και λίγοι 
Κι η νύχτα η πανέµορφη 
λεφτά ζητάει 
να φύγει 

Γόνατα βαριά 
στη γέννα του άσπρου φεγγαριού 
µέσα µου σκουριά 
κι εκείνη η γεύση του σταριού 

Έναστρος γκρεµός 
για να γκρεµίζεται η βραδιά 
κι έγειρε λαιµός 
σ’ ένα τραπέζι καρυδιάς 

Αγάπη µου είµαστε ένοχοι 
αγάπη µου και λίγοι 
Κι η νύχτα η πανέµορφη 
λεφτά ζητάει 
να φύγει 
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ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τόσο καπνό που πίνω µέσα µου 
άµα τον είχα ταξιδέψει, 
θα ‘χα γυρίσει όλη τη γη 
από τη νύχτα ως την αυγή 
παρά που λες πως µ’ αγαπάς 
να ‘χα πιστέψει. 

Γιατί τώρα είναι σπάνιο 
να ξοφλήσω το δάνειο 
που ‘χα πάρει απ’ το χθες 
για να ελπίζω 
σ’ έναν αγώνα τιτάνιο 
σαν υπερωκεάνιο 
µες την οµίχλη στεριά να σφυρίζω. 

Παναγιά µου εσύ του Νοτιά 
της καρδιάς µου η γη ξενιτιά 
της καρδιάς µου η γη 
µια βαθιά πληγή 
που την κλείνει του χρόνου η φωτιά. 

Τόσο καπνό που είδαν τα µάτια µου 
άµα τα βλέφαρα είχα κλείσει 
ίσως και να ‘χα ονειρευτεί 
πως σαν την έρηµο καυτή 
είν’ η ψευτιά που λόγια αγάπης 
πάει να χτίσει. 
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Ο ΓΑΤΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Ανέβηκε στα κεραµίδια 
Η καρδιά µου κι έκλαιγε 
Όπως τις νύχτες κλαίνε οι γάτοι 
Το µπλουζ του ανθρώπου 
Του κάθε ανθρώπου έλεγε 
Με το κασκέτο ενός εργάτη 

Ωγιέ ωγιέ ωγιέ ωιγέ 
Σ’ένα άδειο πιάτο εµαγιέ 
Ωγιέ ωγιέ ωγιέ ωγιέ 
Θα φάω το γάλα µου 
Βρε χρόνε κυνηγέ 
Θα φάω τη νύχτα µου 
βρε χρόνε κυνηγέ 

Παράθυρα την ίδια ώρα 
Που κι απόψε σβήσατε 
Τη µαύρη βόλτα µου όπως κάνω 
Στο τενεκάκι του έρωτά µου 
Κοίτα τι µ’ αφήσατε 
Αυτό που αξίζει σε ζητιάνο 
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ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΛΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Που λες φορούσα δυο παλτά 
το ‘να καλά τ’ άλλο ριχτά 
τα δυο συγχρόνως. 

Και περπατούσα στο βοριά 
µονάχος, δίχως σιγουριά 
γιατί έχει τίµηµα βαρύ 
του πόθου ο χρόνος 
τα δυο συγχρόνως. 

Όταν το χιόνι είναι πολύ 
µε δυο παλτά δεν είν’ τρελοί 
όσοι γυρνάνε. 

Μα σαν θα `ρθει καλοκαιριά 
τα ρούχα ετούτα είναι βαριά 
σου µοιάζει η τύχη ανηφοριά 
κι άστα να πάνε 
τα δυο συγχρόνως. 

Που λες, θα πάρω ένα καρφί 
κι έτσι ψαχτά µε την αφή 
θα το καρφώσω. 

Μιας κι έτσι κάνουν οι σοφοί 
που αναζητούν την κορυφή 
τα δυο µου ανθρώπινα παλτά 
να του φορτώσω 
για να γλιτώσω. 

 

 

 

 

 

 



 
 

302 

Η ΔΟΥΛΕΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Μην πας µια µέρα στη δουλειά σου µη πας 
Δεν ζούµε, να δούµε αν αγαπιόµαστε µην πας 
Το σπίτι αυτό αν το πρωί θα τ’ ανεχτούµε 
να συγυρίζω, να γελάω, να µου µιλάς 

Από µακριά πως αγαπιόµαστε το ξέρω 
πιστός πως είσαι και στα πάντα συνεπής 
Να µε ρωτήσεις τι χρειάζεται να φέρω 
κι αν βρήκα κάποιο σινεµά της προκοπής 
Μην πας 

Τα ίδια έκανε, θυµάµαι, κι ο µπαµπάς 
µα εµένα ετούτη η διαδοχή µ’ έχει τροµάξει 
Ποιος ξέρει άραγε 
µ’ αυτό που µ’ αγαπάς 
πιο άλλο όνειρο ζωής έχεις ξεγράψει 

Μην πας 
να δούµε αν αγαπιόµαστε να δούµε 
Μην πας µια µέρα στη δουλειά µην πας 
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ΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΑΤΜΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Την ώρα που σιδέρωνε 
της ήρθε πως ξηµέρωνε 
και σφύριζε καράβι. 
Σαν τότε που διαλέγαµε 
µε ποιον µπορεί να φεύγαµε 
στην πρώτη αγάπη σκλάβοι 

Κι είχε ένα σίδερο µ’ ατµό 
και λίγο ιδρώτα στο λαιµό 
Σάββατο απόγευµα στην άκρη της κουζίνας. 
Γυρνάει ραντίζει ένα γιακά 
και λέει στον άντρα ξαφνικά 
πως πάει κι αυτός ο µήνας. 

Την ώρα που σιδέρωνε 
της ήρθε πως ηµέρωνε 
στα γόνατα λιοντάρι. 
Διπλώνει ένα πουκάµισο 
κι ο γιος χρονώ ενάµισο 
στα πόδια της κουβάρι. 

Κι είχε ένα σίδερο µ’ ατµό 
και λίγο ιδρώτα στο λαιµό 
Σάββατο απόγευµα στην άκρη της κουζίνας. 
Γυρνάει ραντίζει ένα γιακά 
και λέει στον άντρα ξαφνικά 
πως πάει κι αυτός ο µήνας. 

Την ώρα που σιδέρωνε 
της ήρθε ν’ αφιέρωνε 
σε κάποιον τη ζωή της 
Που ανέβαινε στη µάντρα της 
και γνώριζε τον άντρα της 
µε την αναπνοή της. 

Κι είχε ένα σίδερο µ’ ατµό 
και λίγο ιδρώτα στο λαιµό 
Σάββατο απόγευµα στην άκρη εκεί στην πόρτα. 
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Μια πιέτα δύσκολη πατά 
απ’ τ’ όνειρό της σταµατά 
κι ανάβει όλα τα φώτα. 
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ΒΡΑΧΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Βρήκα ένα βράχο γεµάτο πεταλίδες 
βράχο χαµηλό 
και λέω θέλω να ‘χω κι εγώ λίγες ελπίδες 
τριγύρω απ’ το µυαλό. 

Ειδάλλως να πεθάνω 
αν πρέπει να γλυκάνω 
καηµούς µηδαµινούς. 
Στα πνεύµατα τα στείρα 
χωρίς αναπνευστήρα 
να πέφτω γι’ αχινούς. 

Το καΐκι στη στεριά δεν λογίζεται 
κι η καρδιά στη µαχαιριά συγκλονίζεται 
έλα αγάπη µου βοριά δώσ’ µου κύµατα 
να ‘χω σιγουριά. 

Βρήκα ένα βράχο γεµάτο καβουράκια 
βράχο στο γιαλό 
και λέω θέλω να ‘χω και ‘γω λίγα µεράκια 
Τσιτσάνη σου µιλώ. 

Ειδάλλως να πεθάνω 
αν πρέπει να γλυκάνω 
φτηνές κακοτοπιές. 
Στη βάρκα µου τη σάπια 
αφού και απόψε τα ‘πια 
να πέσω για σουπιές. 
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ΑΡΑΧΝΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Αυτού του µαταίου η αράχνη 
που πάει ρε φίλε και µας ψάχνει. 
Να βρει την πιο παλιά γωνία 
µες της ψυχής την αγωνία. 

Να µας τυλίξει να µας πιάσει 
να πει σας έχουνε ξεχάσει 
τα παραµύθια σας και οι ξένοι 
κι εκείνη δως του να επιµένει. 

Να κατεβεί στο πρόσωπό σου 
και στο συνειδητό το υπό σου 
µ’ αυτό τ’ ανάποδο το δίχτυ 
κάνε ψυχή µου µια και ρίχ’ τη. 

Κράτα τα µάτια σου ανοιχτά 
γιατί του φόβου τα πλεχτά 
τα δείχνουν όλα στη ζωή µας γκρίζα. 

Και τα καλά και τα φριχτά 
στον κόσµο ετούτο είναι µικτά. 
Στον ήλιο γίνεται ο καρπός 
στο χώµα η ρίζα. 

Κι αυτού του µάταιου η αράχνη 
που πάει ρε φίλε και µας ψάχνει 
µ’ αυτό τ’ ανάποδο το δίχτυ 
κάνε ψυχή µου µια και ρίχ’ τη. 

Πριν κατέβει στο πρόσωπό σου 
και στο συνειδητό το υπό σου 
µ’ αυτό τ’ ανάποδο το δίχτυ 
κάνε ψυχή µου µια και ρίχτη 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1993 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δηµήτρης Παπαδηµητρίου 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη  

 

Το φιλί γυαλί που ράγισε, 
τ’ ακριβά σου µάτια καθρεφτίζοντας 
και µετά η χαρά ναυάγησε, 
σα βυθός µαζί κι ορίζοντας. 

Το κορµί κι η ορµή µυστήριο, 
δαχτυλίδι µαύρο µε την πέτρα του. 
Ποιος καηµός χωράει στα µέτρα του 
και µετά το γεια µαρτύριο. 

Στο όνοµά σου Αναστασία, 
κρεµασµένα λες χίλια τάµατα, 
σαν πανάρχαιο φως 
µες τη νύχτα µε τα κλάµατα… 
Τελικά η ζωή τρία γράµµατα. 

Το φιλί γυαλί που θάµπωσε, 
στα αλµυρά µας λόγια και τα κύµατα 
και µετά η φωνή δυνάµωσε, 
το µαζί, το ναι, τα βήµατα. 

Το γιατί χαρτί τετράγωνο, 
µε σβησµένα χρόνια περιθώρια, 
µου ζητά η ψυχή σου όρια, 
µα το χώµα υγρό και άγονο… 

Στο όνοµά σου Αναστασία, 
κρεµασµένα λες χίλια τάµατα, 
σαν πανάρχαιο φως 
µες τη νύχτα µε τα κλάµατα… 
Τελικά η ζωή τρία γράµµατα 
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ΝΑ ’ΧΕ Η ΝΥΧΤΑ ΑΚΡΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δηµήτρης Παπαδηµητρίου 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Το πέλαγο φιλούσε τη στεριά 
Παρηγοριά µου εσύ και ταίρι 
Πέφτει η νύχτα κι είµαι µόνη µου 
Κράτα Παναγιά µου το τιµόνι µου 
Στα νερά να πάω 
Κείνου π’ αγαπάω του µόνιµου. 

Μάτια µου καρδιά 
Θαλασσινό φιλί και φως µου 
Να `ταν γυρισµός 
Κάθε χωρισµός 
Στα σκαλιά του κόσµου. 
Μάτια µου καρδιά 
Θαλασσινό φιλί και δάκρυ 
Να `τανε φωτιά 
Τούτη η ξενιτιά 
Να `χε η νύχτα άκρη. 

Το κύµα σαν χτυπάει βγαίνει αφρός 
Και µοναχός το πίνει ο βράχος 
Τόσες θάλασσες αλώνισες 
Κι άγκυρες στα χέρια σου βελόνισες 
Μα στην αγκαλιά µου 
Να `ρθεις να κρυφτείς λησµόνησες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

310 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΔΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δηµήτρης Παπαδηµητρίου 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Θέλω να σε δω 
να µ’ αναζητάς 
σε κάθε οδό και δω 
στα λίγα που ζητάς 

Θέλω να σε δω 
µ’ έρωτα βαρύ 
να µην µπορεί κανείς 
να διώξει αυτόν το θάνατο 

Καµιά φορά 
φοράω τα λόγια µιας πληγής 
καµιά φορά ξεχνιέµαι αλλιώς 
κι απ’ όλους κρύβοµαι 

Τη χαρά µου λες γιατί στην κάνω συµφορά 
και δε χωράει η ζωή 
να µπει στο γλέντι ούτε µια φορά 

Θέλω να σε δω 
να µ’ εκδικηθείς 
να πιω νερό κρυφά 
εκεί που θα πλυθείς 

Θέλω να σε δω 
να `µαστε αγκαλιά 
και µία θηλιά γερή 
το χθες να κάνει αθάνατο. 
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LYRA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1993 
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Βασίλης Παϊτέρης 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη & Βασίλης Παϊτέρης 

 

Σαν φωτιά που ‘χει πιαστεί 
στη συνήθεια, στην κλωστή 
βασανίστηκα για σένα 
κι ήπια εγώ φιλιά καµένα 

Πυρκαγιά µε πυρκαγιά 
µια ζωή πληρώνω για 
ξηµερώµατα σκισµένα 
απ’ του ονείρου το σουγιά 

Σαν καπνός που κλαίει να βγει 
απ’ το αίµα σαν κραυγή 
θ’ ανεβώ να τραγουδήσω 
τη φωτιά να φέρω πίσω 

Πυρκαγιά µε πυρκαγιά 
µια ζωή πληρώνω για 
ξηµερώµατα σκισµένα 
απ’ του ονείρου το σουγιά 
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Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EMI 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  1994 
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ΘΑΛΑΣΣΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Μίλβα 

 

Παράµ παράµ παράµ γυρνάω χορεύω 
στην άµµο του χειµώνα µε τα φύκια 
τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω 
και κάνω µε τα αστέρια σκουλαρίκια 

Παράµ παράµ παράµ παραµονεύει 
στο πέλαγο του χρόνου το καράβι 
µιαν άγκυρα η ζωή µου ζητανεύει 
το βάθος του έρωτα της να συλλάβει 

Θάλασσα µάνα αρµύρα µου εσύ 
γαλάζια µοίρα 
για παραµάνα στον ώµο χρυσή τον ήλιο πήρα 
θάλασσα µνήµη µαύρο µου ασήµι 
πάρ’ την καρδιά µου και κάν’ την νησί 
του ανέµου αγρίµι 

Θάλασσα µάνα αρµύρα µου εσύ 
γαλάζια µοίρα 
για παραµάνα στον ώµο χρυσή τον ήλιο πήρα 
θάλασσα µνήµη µαύρο µου ασήµι 
πάρ’ την καρδιά µου και κάν’ την νησί 
του ανέµου αγρίµι 

Παράµ παράµ παράµ παραµυθένιο 
ναυάγιο µες στα σύννεφα η σελήνη 
κορµί του Ποσειδώνα σιδερένιο 
ποιο πέτρινο µουσείο να σε κλείνει 

Θάλασσα µάνα αρµύρα µου εσύ 
γαλάζια µοίρα 
για παραµάνα στον ώµο χρυσή τον ήλιο πήρα 
θάλασσα µνήµη µαύρο µου ασήµι 
πάρ’ την καρδιά µου και κάν’ την νησί 
του ανέµου αγρίµι 
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ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  FOLK 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1994 
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Η ΒΑΡΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Ara Dinkjian 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Βάρκα που `χεις τόσα δίχτυα 
µάζεψέ µε απ’ τα ξενύχτια 
µάζεψέ µε απ’ τα ξενύχτια 
όσα αγόρια τόσα δίχτυα. 

Μη ρωτάς γιατί 
τα πίνω και µεθώ. 
Μη ρωτάς γιατί στο σπίτι µου 
δεν πάω να κοιµηθώ. 

Ρώτα τη νύχτα πριν φέξει 
µε σένα εγώ που ‘χω µπλέξει 
Ωχ! Παναγίτσα µου 
θα τη χάσω τη δουλίτσα µου 
και δε θα λυπηθώ. 
Αχ! Θα τη χάσω τη δουλίτσα µου 
µε σένα π’ αγαπώ. 

Βάρκα που ‘χεις τόσα δίχτυα 
µάζεψέ µε απ’ τα ξενύχτια 
µάζεψέ µε απ’ τα ξενύχτια 
όσα µάτια τόσα δίχτυα. 

Βρε κορµί τι θες 
ποιου λόγου το αληθές 
Βρε κορµί γι’ αυτό είσαι σήµερα 
και γι’ άλλο ήσουν χτες. 

Ρώτα τη νύχτα πριν φέξει 
µε σένα εγώ που ‘χω µπλέξει 
Ωχ! Άη Νικόλα µου 
δυο φτερά στους ώµους κόλλα µου 
κι αρχίζω να πετώ. 

Βάρκα που ‘χεις κάνει τόσα µίλια 
πες στον κόσµο που `χει ζήλια 
πες στον κόσµο που `χει ζήλια 
άσπρα να κουνάει µαντήλια. 
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Βρε κορµί τι θες 
τι να σου κάνω θες 
Βρε κορµί γι’ αυτό είσαι σήµερα 
και γι’ άλλο ήσουν χτες. 
Βάρκα που `χεις τόσα δίχτυα 
µάζεψέ µε απ’ τα ξενύχτια 
µάζεψέ µε απ’ τα ξενύχτια 
όσα αγόρια τόσα δίχτυα. 
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ΠΑΡΑΠΟΝΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Ara Dinkjian 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Βαριά βραχιόλια οι λύπες 
πως µ’ αγαπάς δεν είπες 
το `χω παράπονο µάνα µου, στόµα µου 
κι ας πέθαινε το σώµα µου. 

Δε θέλω, φως µου, κόσµο 
στα χείλη µου έχω δυόσµο 
το `χω παράπονο πάρε µου, ζήτα µου 
της λησµονιάς σαΐτα µου. 

Σου στέλνω µ’ ένα γράµµα 
του φεγγαριού τη λάµα 
πάρ’ τη και χτύπα µε µάνα µου, τρέλα µου 
κι αν κλαίει η ψυχή σου, γέλα µου. 
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ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Ara Dinkjian 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Στου χειµώνα τις αυλές 
παραµύθια να µου λες 
που νικάς εσύ. 

Κι ας µε βλέπει η γειτονιά 
να µαζεύω τα σχοινιά, 
φορεσιά χρυσή. 

Τι σου πρέπει το `χω νιώσει 
όποιος βλέπει, τι να δώσει 
σ’ όποιον δε ζητά. 
Μόνο πόνο, δυο φορτία 
τέτοια µόνο τα πρωτεία 
µόνο τόσο απλά. 

Μην τους ακούς στα βάθη που πετάς 
Θεούς νηστικούς για φίλους να ρωτάς 
µην τους ακούς, εσένα αφορά 
το όχι που ακούς τις νύχτες καθαρά. 

Μην ακούς ν’ ανοίξεις φτερά. 

Στου χειµώνα τις αυλές 
παραµύθια να µου λες 
που νικάς εσύ. 
Κι ας µε βλέπει η γειτονιά 
που θα κόβω τα σχοινιά 
µε ό,τι µας µισεί. 

Ήταν χάδι που είπαν φύγε 
το κοπάδι λάθος πήγε 
λάθος πήγε εκεί. 
Μόνο δώρα, µόνο αστεία 
σαρκοβόρα φαντασία, 
λάσπη όλη η γη. 

Στου χειµώνα τις αυλές 
παραµύθια να µου λες 
που νικάς εσύ. 
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ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1994 
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ΚΟΙΤΑ ΚΟΙΤΑ (ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΗ ΦΩΤΙΑ) 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου  

Μουσική: Δηµήτρης Παπαδηµητρίου 

Ερµηνεία: Αλκίνοος Ιωαννίδης  

 

Κοίτα, κοίτα 
Τι είναι η στάχτη κοίτα 
Κοίτα, κοίτα, κοίτα 
Μη φοβηθείς τη φωτιά 
Μια σαΐτα στου καηµού την πλάτη 
Μια σαΐτα που σε πονάει µε τον νοτιά 

Τόσο καιρό δεν ήξερα πόσα καρφιά χωράει 
Τόσο καιρό δεν ήξερα µια σταυρωµένη αγάπη 
Όχι αγάπη, όχι αγάπη µόνο του άπιαστου η ψευτιά 

Νοµίζει η καρδιά πως µισεί 
Ότι αγαπάει και ότι φοβάται να βρει 
Κι είναι δειλός του Σαββάτου ο πηλός 
άγγελος απατηλός 
ψάχνεις και `συ σαν καδένα µισή 
τ’ άλλο µισό και αν είµαι εγώ 
Δεν το `θέλε η µοίρα µαζί 

Κοίτα, κοίτα 
Τι είναι η στάχτη κοίτα 
Κοίτα, κοίτα, κοίτα 
Μη φοβηθείς τη φωτιά 
Μια σαΐτα στου καηµού την πλάτη 
Μια σαΐτα που σε πονάει µε τον νοτιά 

Τόσο καιρό δεν ήξερα πόσα καρφιά χωράει 
Τόσο καιρό δεν ήξερα µια σταυρωµένη αγάπη 
Όχι αγάπη, όχι αγάπη µόνο του άπιαστου η ψευτιά 

Κοίτα, κοίτα… 
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Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δηµήτρης Παπαδηµητρίου 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Ό,τι κι αν γίνει 
ό,τι κι αν είναι αυτό 
καλή καρδιά πες µάτια µου 
πες το και γραφτό. 

Σου είχα πάντα στη ζωή µου αδυναµία 
ιδρώτα µου κι αναπνοή κι επιθυµία 
Τώρα ξεσπάει φωτιά 
σε βράχια ξύλινα. 

Τον άνθρωπο που τον λυγάς και σ’ αφήνει 
σαν άνθρωπο ετούτη η γύµνια τον ντύνει 
α, ρε καρδιά. 

Ό,τι κι αν λέµε 
κόντρα στην αντοχή 
θαµπή στεριά αχ κι άρρωστη 
θα ’ναι κάθε αρχή. 

Παραθυράκι η ζωή χωρίς µια θέα 
κι η καληνύχτα σαν πληγή του Προµηθέα 
τέλος κι αρχή, αρχή 
για τόσο τίποτα. 
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ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δηµήτρης Παπαδηµητρίου 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Εσύ κι εγώ κι οι δρόµοι, 
το φως δε λέει συγγνώµη, 
τρέµει, χαράζει κι ανασταίνεται, 
µάτια που κλαίτε µ’ αρρωσταίνετε 
ζητώντας τ’ όνειρο 
µια ζωή παραµύθι κι όνειρο. 

Κλειδί που σπάει στη µέση 
η λογική µου κι η τρέλα µου 
µια µολυβιά στη φανέλα µου 
την Κυριακή σαν ξυπνήσω γέλα µου, 
φοβάµαι φως µου 
µ’ ένα σώµα µια ψυχή 
δίδυµος γκρεµός η ενοχή. 

Εµείς οι δυο κι οι φόβοι 
ψωµί ζεστό που κόβει 
ένας εργάτης κάπου απέναντι 
όσα σου δίνω είναι έναντι 
σε κάποια πρέπει µου 
µια ζωή να χωράει στη τσέπη µου. 
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ΠΟΛΙΤΕΙΑ Γ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  PHILIPS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1994 
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ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Σε κουβαλάω απάνω µου 
στις ερηµιές βαδίζω, 
στα σινεµά, στην αγορά 
σε κουβαλάω σαν τα µωρά 
και κάποιους εµποδίζω. 

Σε κουβαλάω απάνω µου 
δυο χρόνια δε δουλεύω, 
κοιµήσου εδώ προσωρινά 
κι αν ρίξει χιόνι στα ορεινά 
θα πούµε το πιστεύω. 

Το πάθος που διώκεται 
δεν πάει να επιδιώκετε 
εσείς θα βγείτε λάθος. 
Στο βάθος το ζηλεύουµε 
αυτό που ρεζιλεύουµε 
και µάρτυράς µου ο Άθως. 

Σε κουβαλάω απάνω µου 
µε κλονισµένη υγεία 
περνάµε κόσµο και ντουνιά. 
Μου λένε οι γύρω παγωνιά 
τους λέω η Παναγιά. 
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ΜΙΛΑΩ ΠΑΛΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Μιλάω παλιά 
κρεµάω φιλιά 
γιατί έφτασε ο καιρός µου 
που φεύγω ενώ 
µου πάει στενό 
το σύνολο του κόσµου. 

Θα φτιάξω µε χρυσό µολύβι 
σαν δρόµο στο µυαλό που ανοίγει 
µέσα από χίλιες καστανιές 
το πιο κρυφό µου µονοπάτι 
κι αφού δεν έκανα γι’ απάτη 
θα πιάσω τέσσερις γωνιές. 

Θα φτιάξω µε χρυσό µολύβι 
στην άγια πλάτη σου καλύβι 
κι όταν µου βάζεις τις φωνές 
θα µπαίνω εκεί να πέφτω χάµω 
κι αφού δεν έκανα για γάµο 
φωτιές θ’ ανάψω σκοτεινές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

327 

ΑΧ! ΕΛΑ ΚΙ ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΦΩΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Εδώ θα δέσω τ’ όνειρο 
στην έρηµο, στον Άδη 
µε τη βροχή την πόρτα σου 
δεν µπόρεσα να βρω. 
Εδώ θα πέσει τ’ άστρο µου 
στου κόσµου το πηγάδι 
χωρίς φιλί κοιµήθηκα 
στην άκρη στο γκρεµό. 

Αχ! Έλα κι άναψε το φως 
τα χρόνια να µοιράσω 
και µείνε στο παράθυρο 
να διώχνεις τα παλιά. 
Έλα και τράβα τη σκεπή 
να φύγω να πετάξω. 

Στη νύχτα και στο χάλασµα 
θα ρίξω το κλειδί µου 
και µε κουρέλι κόκκινο 
θα δέσω το φτερό. 
Εκείνα που `χα να σου πω 
τα παίρνω όλα µαζί µου 
στο χώµα της δικής µου αυλής 
µην ψάξεις για νερό. 
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ΑΝΑΣΑ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1995 
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BLACK FOREST 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Βρήκα µια τρύπα στο χρόνο της µέρας 
σε µέγεθος βέρας 
Και τάισα τον εαυτό µου 
µακριά απ’ το κυνηγητό µου 
Πήρα καφέ πήρα γλυκό 
καθώς τη στέρηση ελαττώνω 
Πάνω στο πιάτο το λευκό 
ίχνη από µαύρο δάσος λιώνω 

Με συγχωρείς, που ήµουν µε σένανε χωρίς 
Με συγχωρείς 

Βρήκα ένα κέρµα που το ‘χα στην τσέπη 
γι’ αυτόν που δεν βλέπει 
άραζε ο κόσµος στην πλατεία, 
γι’ αυτό που είµαι είσαι η αιτία 
Μαύρο µπλου τζην, µαύρο µακό 
και άσπρη άδετη ελβιέλα 
Μ’ ότι καλό κι ό,τι κακό σου είπαν για µας, 
Κοντά µου έλα 

Με συγχωρείς, που ήµουν µε σένανε χωρίς 
Με συγχωρείς 

Το βράδυ θα δούµε µαζί 
τα λόγια στο βλέµµα µου που έγραψα 
Στο πιο κεντρικό µαγαζί 
ολόκληρο κόσµο σου αντέγραψα 
χωρίς να µε νοιάζει αν ζει 
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΚΑΤΙ ΠΑΛΙΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Ανακαλύψαµε κάτι παλιό 

πόρτα Παραδείσου 

φιδιού το δέρµα 

Κανάτι πήλινο σε καπηλειό 

κι ένα παράθυρο 

να πέφτει γέρµα 

Το χέρι πήγαινε, σιγά στο στόµα 

µ’ ένα άδειο κύπελλο παλιό κρασί 

Ποιος ξέρει άραγε, ποιοι ζουν ακόµα… 

Μεθούσε ο θάνατος µεθάς κι εσύ 

Ποτάµι κίτρινο σκινό βαρύ 

χλωµό τριαντάφυλλο 

σε ξένο φράχτη 

ποια γνώµη του ‘λεγε να προχωρεί 

αυτός που ανάσαινε 

πριν γίνει στάχτη. 
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ΑΡΤΕΜΙΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

 

Δε θα σε βάλω εγώ ποτέ να µαγειρέψεις 
θα ’µαι κοντά σου µοναχά σαν µε γυρέψεις 
Μετά θα φεύγω πάλι να µ’ επιθυµείς 
Δε θα κρατήσω µαύρη τσάντα στο γραφείο 
ένα φτερό γυπαετού θα έχω λοφίο 
στη λεγεώνα της πιο ένδοξης τιµής 

Άρτεµις θεά των κοριτσιών 
φόβιζε µε µ’ ασηµένιο τόξο 
απ’ τις ψευτονίκες των ανδρών 
και από τη θλίψη που ’χουν να ’µαι απ’ έξω 

Δε σ’ έχω δίπλα για να έχω να ζηλεύω 
Πέτα τα πέπλα σου στα δάση που χορεύω 
να σε λατρέψω όλη νύχτα σαν φρουρός 
Με τις δερµάτινες τις βρώµικες µου µπότες 
έσπασα µέσα µου και είδωλα και πόρτες 
να σ’ αγκαλιάσω σαν το χώµα καθαρός 

Άρτεµις θεά των κοριτσιών 
φόβιζε µε µ’ ασηµένιο τόξο 
απ’ τις ψευτονίκες των ανδρών 
και από τη θλίψη που ’χουν να ’µαι απ’ έξω 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Πάρε µε νύχτα, πάρε µε 
στων αστεριών το άρµα 
να σεργιανίσω µια ψυχή 
που τυραννάω καιρό 

Στον κόσµο αυτό παιδεύτηκα 
γιατί ήρθα µ’ ένα κάρµα 
το παραπέρα απ’ τη ζωή 
να µάθω ν’ αγαπώ 

Ατοµική µου ενέργεια 
κι ανάσα µου στα χείλη 
την πρώτη ουσία, την αρχή, 
σηκώστε µε να δω 

Όχι από περιέργεια, 
µα δε χωράω στην ύλη 
κι ετούτη η ψεύτρα η εποχή 
την έχει για θεό 

Δίνε µου, κόσµε, δίνε µου 
το πιο θλιµµένο όπα 
να στο γυρίσω µια στροφή 
µε σώµα ευγενικό 

Κι αν είναι από το είναι µου 
κι απ’ την καρδιά που το ‘πα 
να γίνει η αγάπη προσευχή 
και στάχτη το κακό 

Ατοµική µου ενέργεια 
κι ανάσα µου στα χείλη 
την πρώτη ουσία, την αρχή, 
σηκώστε µε να δω 

Όχι από περιέργεια, 
µα δε χωράω στην ύλη 
κι ετούτη η ψεύτρα η εποχή 
την έχει για θεό 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Γενικές προστακτικές 
έλα, 
πες µου, 
φύγε 
Το µυαλό σου τι το καις 
κοίτα η πέτρα στα νερά µακριά που πήγε 
Δέκα βόλτες στη σειρά 
τόσο κράτησε η χαρά 
για τόσο πήγε 

Θέλει τη θάλασσα του ο ποταµός 
το λουλουδάκι του ο γκρεµός 
για να `χει µέλι. 
Θέλει να την περνάς λαδοµπογιά 
τη µαυρισµένη σου καρδιά 
που αγάπη θέλει. 

Γενικές προστακτικές 
µάτια, φώτα, κλείνε 
µε φεγγάρια µουσικές 
που να γιορτάζουν τη ζωή, γι’ αυτό που είναι. 
Δυο λιακάδες, δυο βροχές 
κι ένα αστέρι για ευχές 
κι εντάξει είναι 
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ΕΓΩ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη & Ελεονόρα Ζουγανέλη  

 

Όλα ξέρω γιατί γίνονται 
και πως λειτουργούν, 
το µυαλό µου µε βοήθησε 
να καταλαβαίνω, 
οι ευαίσθητοι αµύνονται 
στη ζωή και αργούν, 
κι η λαχτάρα τους συνήθισε 
να πατάει το φρένο. 

Μα εγώ µιλάω για δύναµη, 
της αγάπης ισοδύναµη, 
και ζητάω προτεραιότητα, 
φύση, θέση, κι ιδιότητα. 

Μα εγώ µιλάω για δύναµη, 
της ελπίδας ισοδύναµη, 
και γυρνάω στην αθωότητα, 
την παλιά µου την ταυτότητα. 

Όλα ξέρω τι σηµαίνουν 
και τι εννοούν, 
το µυαλό µου µε συντόνισε 
στο καινούργιο µήκος, 
οι ευαίσθητοι παθαίνουν 
και παρανοούν, 
λες κι ο κόσµος το κανόνισε 
να γλιτώνει ο λύκος. 
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ΕΔΩ ΚΟΙΜΑΜΑΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Εδώ κοιµάµαι κι όχι εκεί που χρόνια µένεις, 
κοντά στα σύνορα που πάνε οι λογικοί, 
µιας σχέσης άψογης µα κι απαγορευµένης, 
που τη φωτίζουν προβολείς οριστικοί. 

Εδώ κοιµάµαι κι όχι εκεί που χρόνια µένεις, 
πού να πάω να σε σκεφτώ, για πού να φύγω, 
στο µυαλό µου πώς να τρέξω, να κρυφτώ, 
πού να πάω να σε σκεφτώ, µ’ αυτό το λίγο 
που ούτε χόρτασα για να τ’ ονειρευτώ. 

Εδώ κοιµάµαι κι όχι εκεί που θα `ταν µάχη, 
στο παρασύνθηµα του πάθους του φιλιού, 
εδώ που κλείσανε τον δρόµο µας δυο βράχοι, 
που εµείς τους ρίξαµε στη µέση προ πολλού. 

Εδώ κοιµάµαι κι όχι εκεί που θα `ταν µάχη, 
πού να πάω να σε σκεφτώ, για πού να φύγω, 
στο µυαλό µου πώς να τρέξω, να κρυφτώ, 
πού να πάω να σε σκεφτώ, µ’ αυτό το λίγο 
που ούτε χόρτασα για να τ’ ονειρευτώ. 
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ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Εµένα µε συµφέρει να βγαίνει το φεγγάρι 
και το προφίλ του ανθρώπου να υποφέρει 
στα πούπουλα της χήνας που πήρε µαξιλάρι. 
Μα πάλι, πού να κοιµηθεί 
που δεν µπορεί, δεν ξέρει. 

Εµένα µε συµφέρει δωµάτια που κοιτάνε 
τον Αύγουστο στου ακάλυπτου τα µέρη. 
Να γδύνονται οι γυναίκες κι ας µη τους αγαπάνε 
τους άντρες που `χουν απλωθεί στου κρεβατιού το χέρι. 

Εµένα µε συµφέρει να παίρνει η φύση εκδίκηση 
για της ψυχής τη µαύρη, την άσκοπη διοίκηση. 
Να ζούµε για να ζούµε δεν βλέπω την ουσία. 
Γιατί δεν είναι ευ ζην αυτό, 
αυτό είναι ευθανασία! 

Τηλεφωνείς και σου `ρχεται το γεύµα. 
Στο πλάνο η Χιροσίµα µε τ’ άσπρο µανιτάρι. 
Και γλώσσα φρέσκια, ελληνική, 
χωρίς ούτε ένα πνεύµα. 

Εµένα µε συµφέρει τριήµερα που πάµε 
µε πράγµατα και βάρκες φορτωµένοι, 
που µια κοµµένη ρίζα ανήµποροι κρατάµε. 
Παιδιά, χορέψτε την Ιτιά µε την καρδιά καµένη! 

Εµένα µε συµφέρει να παίρνει η φύση εκδίκηση 
για της ψυχής τη µαύρη, την άσκοπη διοίκηση. 
Να ζούµε για να ζούµε δεν βλέπω την ουσία. 
Γιατί δεν είναι ευ ζην αυτό, 
αυτό είναι ευθανασία! 

Εµένα µε συµφέρει που νιώθουµε όλοι κάτι 
τις Κυριακές µετά το µεσηµέρι 
που µένεις στο τραπέζι και παίζεις µε τ’ αλάτι, 
µα κάποια γεύση έχει χαθεί. 
Κι ο άνθρωπος το ξέρει… 
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ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Καλοκαίρι και νυχτώνω 
µια ταµπλέτα εντοµοκτόνο φέγγει κάπου αριστερά 
Σαν σε κινηµατογράφο 
µια ζωή στα περιγράφω 
για να βρούµε τη σειρά 
Εννοώ να βλέπω, να ‘χω 

Σ’ αγαπώ µα δε νυστάζω 
χρόνια στο µυαλό µου βάζω και παπούτσια και φτερά 
Την αλήθεια ενώ την ξέρω 
κάτι ψάχνω κι υποφέρω 
Ψέµατα, είναι δροσερά τα σεντόνια αυτή την ώρα 
το µηχάνηµα έχει φόρα 
έξω καίγεται η βραδιά 
Εννοώ σε θέλω, τώρα 

Για φαντάσου το χειµώνα 
φεγγαρόλουστα και µόνα σε πατώµατα γυµνά 
Να στεγνώνουν οι πετσέτες 
στου καλοριφέρ τις φέτες 
και τα τζάµια να `ναι αχνά 
Με τα χέρια µας µπλεγµένα 
στο φινάλε εξαρτηµένα 
κι ας αστράφτει ό,τι πονά 
Εννοώ να βλέπω εσένα 
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ΕΦΥΓΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Έφυγα γιατί έπρεπε να µείνω αλλιώς 
Έφυγα γιατί άνοιξε ο καηµός µου ο παλιός 
στα άγγιγµα του όχι µας 
σαν κουρασµένο ρούχο 
γιατί έφυγα και απέφυγα 
που τέτοια αγάπη σου ‘χω 

Δυο σπίρτα που ‘µειναν στις νύχτας το κουτί 
να µην τ’ ανάψεις 
Την πόρτα σου µονάχα την κουτή 
για ρώτα την πως έφυγα 
νοµίζοντας πως θες να µε φωνάξεις 

Έφυγα γιατί έπρεπε να ζήσω αλλιώς 
Έφυγα όπως φεύγει το σκοτάδι απ’ το φως 
Μια κάφτρα µόνο γυάλισε λες και ήθελε να δείξει 
ποιο κουράγιο το κουβάλησε το θέλω που’ χα πνίξει 
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ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Μαγδαληνή σε φώναζαν, γιατί πουλούσες µύρο, 
µα εγώ στον κόρφο σ’ έψαξα και βρήκα δάκρυα. 
Απ’ τη δουλειά σε σχόλασαν, γιατί έφαγες το µήλο, 
το Σάββατο γονάτισες, στης γης µιαν άκρια. 

Κι ήρθα ν’ ακούσω τις φωνές, που φύλαγες στο στρώµα, 
τη νύχτα που µου παίξανε στα ζάρια το κορµί. 
Ήρθα ν’ ακούσω τις φωνές, µα εσύ κοιµάσαι ακόµα, 
µε το χεράκι ξέσκεπο να φαίνεται η πληγή. 

Σου σβήναν νύχτα το κερί, 
και σου ‘σπαγαν το τζάµι, 
µα εγώ φουστάνι σου ‘φερα την Κυριακή κρυφά. 
Το σπίτι βγήκε στο σφυρί, 
στην αγορά το χράµι, 
αγάπη µου, στεφάνι µου, µ’ αγκάθια πορφυρά. 
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ΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Πως περνούν οι άνθρωποι 
µ’ ένα γεια σου οι άνθρωποι 
Αχ! Και µένει ο πόνος. 

Φίλα µε κι αγάπα µε 
όλα τ’ άλλα τα ‘παµε 
Αχ! Εδώ είν’ ο χρόνος. 

Ήλιε µου φως δώσ’ µου 
τη γιατρειά του κόσµου βρες. 
Ήλιε µου αυγές γέννα 
µη λησµονάς κανένα 
Ναι, πριν το φως τα πάντα ένα. 

Με κλειστά τα βλέφαρα 
στην καρδιά µου σ’ έφερα 
γλυκιά µου αχτίδα. 

Φώτιζε την τέχνη µου 
πόνε καλλιτέχνη µου 
ε, ζωή σε είδα. 

Ήλιε µου φως δώσ’ µου 
τη γιατρειά του κόσµου βρες. 
Ήλιε µου αυγές γέννα 
µη λησµονάς κανένα 
Ναι, ουρανέ, µαζί κι εµένα.. 
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ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Όλο το σώµα µου συρτάρια 
κι όλα ανοιχτά στα όριά τους 
κοµµάτια οι νύχτες κεχριµπάρια 
πολλές ζωές, πολλούς θανάτους 
κι αλλού τα λόγια σου κουβάρια 
πετσέτες για φτωχούς Πιλάτους 
δυο δαχτυλίδια και δυο ζάρια 

Σπρώχτε µε πίσω στη ζωή 
κάθε συρτάρι και πληγή συγύρισέ µε… 
Κρατάω στα δόντια µυστικά 
δε θέλω χέρια βιαστικά καθάρισέ µε… 

Όλο το σώµα µου πηγάδια 
κι όλα εδώ κάτω πεταµένα 
κουβάδες ξέχειλα σκοτάδια 
για µάτια µάτια αλλοπαρµένα 
στου πρώτου αντίλαλου τα χάδια 
να πιει ο Θεός να φτύνει εµένα 
που χώµα γίνοµαι τα βράδια 

Σπρώχτε µε πίσω στη ζωή 
κάθε συρτάρι και πληγή συγύρισέ µε… 
Κρατάω στα δόντια µυστικά 
δε θέλω χέρια βιαστικά καθάρισέ µε… 
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ΤΟ  CD 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Δήµητρα Γαλάνη 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Το cd που ’χες κρατήσει άθελά σου 
απ’ τη γυµνή του την πλευρά στα δάχτυλά σου 
να παίξει το ’βαλα 
κι εγώ σε πρόβαλα 
στον άδειο τοίχο µ’ όλα τα χαµόγελα σου 

Το πουλόβερ που µου έριχνες στους ώµους 
µ’ αυτό που ανοίγω σε γνωστούς και ταχυδρόµους 
στο µπάνιο τ’ άπλωσα 
και δίπλα ξάπλωσα 
µε τη δικιά σου τη βροχή να βγω στους δρόµους 

Η καρδιά µου όταν χτυπάει χτυπάει εµένα 
που ψάχνω τραύµατα ενώ είναι γιατρεµένα 
Μα σ’ αγαπώ που µ’ αγαπάς κι ας µην τ’ αντέχω 
που ό,τι θες απ’ τη ζωή σου εγώ το έχω 

Που ορκιστήκαµε αγκαλιά στην πολυθρόνα 
να µη χωρίσουµε 
κι ας τα τσουγκρίσουµε 
τα ποτηράκια µας στο τέλος του αιώνα 

Η καρδιά µου όταν χτυπάει χτυπάει εµένα 
που ψάχνω τραύµατα ενώ είναι γιατρεµένα 
Μα σ’ αγαπώ που µ’ αγαπάς κι ας µην τ’ αντέχω 
που ό,τι θες απ’ τη ζωή σου εγώ το έχω 
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ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SONY MUSIC 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1995 
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ΑΡΧΟΝΤΩ 

Στοίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Λίτσα Διαµάντη 

 

Σε πανηγύρι θα µε βρεις 
να ξελογιάζω τα παιδιά 
µ’ ένα φεγγάρι κόκκινο 
και ρούχο σκονισµένο 

Σε µοναστήρι θα µε βρεις 
να καθαρίζω τα κελιά 
µε σκεπασµένο πρόσωπο 
και όνοµα αλλαγµένο 

Σ’ ένα µπουλούκι χρόνους δυο 
να παριστάνω την Αρχόντω 
µε διαβατήριο δανεικό 
να ταξιδεύω για τον Πόντο 

Αχ, µε διαβατήριο δανεικό 
να ταξιδεύω για τον Πόντο 

Σε καφενείο θα µε βρεις 
µε λερωµένη την ποδιά 
να κουβεντιάζω το κακό 
µε γέρο µεθυσµένο 

Πίσω απ’ τη µάντρα θα µε βρεις 
να ρίχνω νύχτα τα χαρτιά 
σ’ έναν προφήτη νηστικό 
και σ’ ένα αγόρι ξένο 
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Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (ΚΟΥΠΑΣΤΗ) 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Χορωδία 

 

Τα µάτια κλείστε 
γλυκά ακουµπήστε 
στην κουπαστή. 

Το σώµα αφήστε 
φτερό στον άνεµο να ζαλιστεί 
Είναι µια νύχτα 
µια τρελή βραδιά 
που λάµπουν τ’ άστρα 
λάµπει κι η καρδιά 
και κάπου απέναντι 
είναι το νησί 
που `χει κοράλλια 
κι η αµµουδιά χρυσή 
κι αυτό τ’ αγέρι πως 
γλιστράει σαν χέλι πως 
και φέρνει σήµερα 
µια τέτοια χίµαιρα 
ξανά στο φως. 

Τα µάτια κλείστε 
γλυκά ακουµπήστε στην 
κουπαστή. 

Το χρόνο αφήστε 
καινούρια ψέµατα 
να φανταστεί 
και τι µας νοιάζει πια 
αφού η νύχτα πήρε τα κουπιά 
τα µάτια κλείστε 
και δώστε στ’ όνειρο, 
τρελά φιλιά. 
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ΣΕΛΗΝΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Σοφία Χρήστου 

 

Είδα, 
µια κόκκινη σελήνη. 
Είδα, 
δυο σύννεφα 
να φεύγουν µακριά, 
µάτια 
που ο έρωτας τα κλείνει 
µάτια, 
παράξενα κι υγρά 
µα δεν ήταν να γίνει 
Είδα 
στης θάλασσας τα χάδια. 
Είδα 
ασάλευτη να µένει η αµµουδιά. 
Δώσ’ µου 
το µήνα που `χω άδεια 
Δώσ’ µου 
την άδεια σου καρδιά 
να νοικιάζω τα βράδια 

Πάντα 
τα χείλη σου ήταν ρόδινα 
Κι είχα 
Δεν είχα 
σώµα, στο `δινα 
Πάντα για πάντα µαζί. 
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ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Λίτσα Διαµάντη 

 

Στα καταστήµατα αποφεύγω να γυρνώ 
όλα για σένα τα διαλέγω και γερνώ 
µε µια παράξενη αγάπη στην καρδιά 
όποια και να ’ναι η αιτία είναι βαριά 

Στα πεζοδρόµια που ο κόσµος περπατά 
της λογικής µου το τακούνι δεν πατά 
στη µέση ρίξε µε του δρόµου κι ας γελώ 
δεν έχω τίποτα δικό µου πιο δειλό 

Ό,τι πεις, ό,τι πεις κι ό,τι ζητήσεις 
µακάρι να ’µουνα χαλί να µε πατήσεις 
Κι ό,τι πεις κι ό,τι πεις κι ό,τι ζητήσεις 
µακάρι να ’µουνα χαλί 
Ό,τι πεις, ό,τι πεις κι ό,τι ζητήσεις 
µακάρι φως µου να ’µουνα χαλί να µε πατήσεις 
Κι ό,τι πεις κι ό,τι πεις κι ό,τι ζητήσεις 
µακάρι να ’µουνα για σένα πιο πολύ 

Θυµάµαι πέταξα στην πρώτη σου µατιά 
σαν πεταλούδα γύρω γύρω απ’ τη φωτιά 
εκείνο που ’ψαχνες να βρεις να φανταστώ 
ρόδο κι αγκάθι για τα πάθη είναι σωστό 
Δεν ξέρω τίποτα αν µε θες κι αν µ’ αγαπάς 
εκεί που τρέχει η ζωή, εκεί να πας 
Μπορεί κι αντίθετα απ’ του κόσµου τη χαρά 
είπα, θα πάω τη φωτιά περιφορά 
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ΤΑ ΚΑΝΤΗΛΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου & Σταµάτης Κραουνάκης 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Λίνα Νικολακοπούλου & Σταµάτης Κραουνάκης 

 

Μ’ ένα εικοσιδύο µπλε 
τρυπάω του χρόνου το φιλέ 
τρυπάω τα δίχτυα 
καπνούς ανάσες και φιλιά 
τη νύχτα παίρνω αγκαλιά 
κερνάω ξενύχτια 

Κι αφού δεν έχω κουραστεί 
να σε κοιτάω 
στην κουπαστή εικοσιδύο 
µωρά κι οι δυο µας στα νερά 
περάσαν κύµατα αλµυρά 
σαράντα δύο 

Όσο καίνε ακόµα τα καντήλια µας 
λάβα το φιλί θα καίει τα χείλια µας 
σώµατα θ’ ανάβουµε στα στρώµατα 
και στα παπλώµατα 
όλοι αραχτοί 
Όσο αντέχει ακόµα το σαρκίο µας 
κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο µας 
Έρωτα ζωής εµείς θα ζήσουµε 
κι όταν θα σβήσουµε 
θα µεταλλαχτεί. 

Με µιαν αγάπη ανακωχή 
µ’ ένα καινούριο ΙΧ 
θα τριγυρνάµε 
περνάµε πάντα στην πενιά 
να µας ακούει η γειτονιά που τραγουδάµε 

Κι αφού δεν έχω κουραστεί 
µαζί σου να `χω µοιραστεί 
είκοσι χρόνια 
µ’ ένα τραγούδι σαν κι αυτό βάλε στο αίσθηµα ρευστό 
γι’ αγάπη αιώνια. 
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Όσο καίνε ακόµα τα καντήλια µας 
λάβα το φιλί θα καίει τα χείλια µας 
σώµατα θ’ ανάβουµε στα στρώµατα 
και στα παπλώµατα 
όλοι αραχτοί 
Όσο αντέχει ακόµα το σαρκίο µας 
κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο µας 
Έρωτα ζωής εµείς θα ζήσουµε 
κι όταν θα σβήσουµε 
θα µεταλλαχτεί. 
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  POLYDOR 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1995 
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ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τρίτο στεφάνι 
καρδιά µου τι να σε κεράσω 
που δε µε πιάνει 
λιγάκι ο ύπνος, να ξεχάσω 
σαν παραµύθι 
γιαγιά Εκάβη 
µάνα Νίνα 
φωτιά στα στήθη 
κόκκινη µοίρα 
σερπαντίνα. 

Χαµένα χαµένα 
τα πιο πολλά 
κορµιά κουρασµένα 
κορµιά δειλά 
που πήγαν 
που φύγαν 
τόσοι γνωστοί 
στης νύχτας 
το χορό 
έχουν πιαστεί. 

Το πρώτο στεφάνι 
βαθιά πληγή 
το δεύτερο φτάνει 
σε άλλη γη 
το τρίτο στεφάνι 
µια συντροφιά 
που ζήσαµε αυτή είν’ η οµορφιά. 

Τρίτο στεφάνι 
Λευκέ µου Πύργε, Παρθενώνα 
ίδιο φουστάνι 
και καλοκαίρι 
και χειµώνα. 

Της µοίρας νύφη 
µ’ ένα ταγκό καρδιά κοµµάτια 
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πριν γίνω λήθη 
φίλα µε, κοίτα µε στα µάτια. 
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ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΤΕΡΑ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Θα περάσουν τα σύννεφα 
δίπλα µου προχώρα 
χώρα αθάνατη 
των γενναίων οι θάνατοι. 
Μοίρα δοξασµένη 
Μοίρα αιώνια χαραγµένη. 

Θα περάσουν τα σύννεφα 
θα ’ρθουν χελιδόνια 
θα ’ρθει η Άνοιξη ξανά 
µ’ άσπρο και γαλάζιο φως 
η ελπίδα. 
Κι η ζωή γλυκιά 
πλάι στη θάλασσα 
σε µια φοινικιά. 

Στην αγκαλιά σου 
πλάι στο κύµα 
κέρνα µε φιλιά 
αχ µες τη σιγαλιά 
στον πόλεµο το κρίµα. 
Άκου την καρδιά, πώς χτυπά 
δε θα κάνουν βήµα. 

Θα τη ξαναβρούµε 
µια Κυριακή 
άσπρη µέρα γαλανή 
µε σταυρού το σχήµα 
Αχ! 
την καινούρια ζωή 
Μην µου κλαις δεν κάνει! 
Κοίτα της νίκης 
τα κάτασπρα φτερά 
κι αν µε θέλεις λιγάκι 
µου φτάνει. 
Θα ξαναβρούµε στους δρόµους 
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τη χαρά 
µε καινούρια φτερά. 
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ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΚΙΝΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MERCURY 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1996 
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ΑΓΓΕΛΟΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Άγγελοι µε τύµπανα βαριά 
πως λυπάται µέσα µου η καρδιά 

Φύλα µε, στοιχειό της ερηµιάς 
τέτοιες νύχτες σφάζουν µονοµιάς 

Σαν ποτήρι ράγισε η ζωή 
πες µου πως να µεθύσω µ’ άλλη αναπνοή 

Σαν ποτήρι ράγισε ο καιρός 
πες µου πως να κρατήσω µέσα µου το φως 

Νύχτωνε κι ανάψαµε φωτιές 
βγες φεγγάρι, µέτρα ξενιτιές 
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ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΓΙΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Βάλε τα πιο καλά σου ρούχα, 
κι έλα να πάµε σαν θεοί 
στον κόσµο µια φορά. 

Πες µου, που ‘ναι οι φόβοι που ‘χα, 
που ‘ναι του κόσµου η ταραχή, 
που πια δε µ’ αφορά. 

Ξέρεις, είναι του ανθρώπου οι σκέψεις, 
σαν του ραδιόφωνου εκποµπή, 
που παίζει σιγανά. 

Φτάνει, φτάνει να το πιστέψεις, 
κι έχει τη δύναµη η ψυχή 
φεγγάρια να γεννά. 

Έγινα, κάποιος άλλος έγινα, 
γιος µεγάλος, 
άλλος έγινα, µες στην ίδια ζωή. 

Έγινα, σε φύλαγε άλλος κι έγινα 
δεσµός µεγάλος, 
άλλος, άλλος, σαν καινούργιο πρωί. 
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ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Laza Ristovski 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Γράφανε παλιά νόµους κι εντολές 
στην Παλιά Διαθήκη 
Υποθήκη 

Πρέπει να τιµάς, ψέµα να µην λες 
κι ό,τι δε σου ανήκει 
Θέλει νίκη 

Χρόνια τα `λεγε ο Θεός 
κι άκουγε ο λαός 
στη γη που µένει 

Χρόνια τα `λεγα κι εγώ, µέχρι να πνιγώ 
Μια µέρα 
Ελένη 

Θέλει θάρρος ν’ αγαπάς 
θάρρος θέλει στ’ άγνωστο να πας 
Μέλι, µέλι, και κρασί 
Πίστη θέλει 
σαν τον Μωυσή κι εσύ 

Όλα τα πουλιά 
φτιάχνουνε φωλιές 
Φτιάχνουν ένα σπίτι 
για µαγνήτη 

Χρόνια το `φτιαχνα κι εγώ 
µέχρι να πνιγώ 
Μια µέρα 
µια Τρίτη 

Με το φορητό τον ουρανό µου 
στα µισά και κάτι αυτού του δρόµου 
Έχω ένα σκοπό να πω στο χρόνο 
όσο σ’ αγαπώ σ’ ελευθερώνω 
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ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric & Zoran Babovic 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Στον ουρανό κάθε αστέρι, 

φωτίζει κάτω µια ψυχή,  

για σένα µ’ έχουν φέρει 

εδώ στη γη. 

 

Μα εσύ όσο πας ξεµακραίνεις, 

στο λυπηµένο µου ουρανό, 

µ’αφήνεις, µε άλλους βγαίνεις, 

συµφωνώ. 

 

Ξέρω, λες καρδιά κι όλα τέλειωσαν, 

ξέρω, µια φωτιά βρήκαν κι έλιωσαν, 

ξέρω, τα φιλιά πως σβήνουν, 

κι όσοι πίνουν, µε ένιωσαν. 

 

Καµιά φορά µε ρωτάνε 

οι φίλοι ακόµα αν σ’ αγαπώ… 

Χριστέ µου, τι ρωτάνε… 

τι να πω; 

 

 

 

 



 
 

360 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Καµιά φορά µε πιάνει νοσταλγία, 
να ‘ναι αργία, να ‘ναι Κυριακή. 
Κι όσοι πάγου είχαµε ψυγεία, 
καταλήξαµε εκεί. 

Τι τα θες, µας µάγεψε η βανίλια, 
άσε η γρίλια, του έρωτα γυρτή. 
ποιας οργής πατήσαµε σταφύλια 
και γλιστρήσαµε ασορτί. 

Έλα, πάµε Θάσο, 
τρέλα, αν σε χάσω… 
Τόσα χρόνια πώς να τα ξεχάσω, 
να τ’ αλλάξω µε τι; 

Έλα, πάµε Θράκη, 
τρέλα και σαράκι, 
τόσα χρόνια φύσαγε αεράκι, 
τώρα άλλοι αετοί. 

Θυµάµαι βόλτες στη Θεσσαλονίκη, 
καλοκαίρια στη Χαλκιδική, 
κι είχαµε όλοι άσσο στο µανίκι, 
µια καρδιά παιδική. 

Καµιά φορά µε πιάνει νοσταλγία, 
λες µαγεία κι είχαν τα παλιά, 
κι όπως λέµε, πρώτα η υγεία, 
µα κι η µνήµη δουλειά. 
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Ο ΚΟΜΠΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Καινούργιο ρούχο, 
σώµα παλιό, 
φεγγάρι σου ‘χω, 
µα θες µακελειό. 

Που µε πας, τραγούδι µου εσύ; 
Εγώ δε µιλάω γι’ αγάπη. 

Το φίδι ο δρόµος 
φέρνει ενοχή, 
µπορεί κι ο νόµος, 
σώµα ψυχή. 

Που µε πας, τραγούδι µου εσύ; 
Εγώ δε µιλάω γι’ αγάπη. 

Παιδιά της γύρας, 
χαρές του µυαλού, 
µπουκάλια µπύρας, 
που πράσινο αλλού; 

Που µε πας, τραγούδι µου εσύ; 
Εγώ δε µιλάω γι’ αγάπη. 

Εγώ είµαι κόµπος άλυτος, 
στα θαύµατά σας παράλυτος, 
κρατάω τις νύχτες σε κουτί, 
γραβάτα έχω λυτή. 
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Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Ίσως στρατιώτης να `µαι πολέµου αγνώστου, 
κι όσοι στολή φοράµε µε άστρο του νόστου, 
λες και πίνουµε πιο `κει, 
καπνό, φτηνό, χακί. 

Τρύπια η ζωή κουβέρτα, κι όσο µαντάρεις, 
κάπου ξηλώνει αβέρτα, κλαις να ρεφάρεις, 
πώς αλλιώς να κοιµηθείς; 
Με τ’ όπλο του ο καθείς. 

Πάντα του ανθρώπου η µάχη, λάσπη κι ελπίδα, 
κι όµως φυτρώνει στάχυ στ’ όνειρο που είδα, 
κι ας µου δώσαν για φιλί, 
σφουγγάρι και χολή. 

Αχ, χιονίζει απόψε, κι η καρδιά µατώνει, 
πες µου τραγούδι απόψε, που το πάνε οι πόνοι, 
έλα, το αχ µου κόψε, 
να τελειώνει… 
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ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΚΙΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Βγείτε στο δρόµο χάλκινα, 
η νύχτα είναι γιορτή γι’ αυτόν που πονά, 
τραγούδια για πληγές, άγνωστα τυχόν, 
τάγµα µοναχών η αγάπη. 

Ταξίµι για σινιάλο κάνε µου, 
να βγάλω µια φωνή παλιά του καηµού, 
στον κόσµο ν’ ακουστεί άδικα τυχόν, 
τάγµα µοναχών η αγάπη. 

Πάρε µε ζωή στα χέρια σου αγκαλιά, 
δώσ’ µου αναπνοή ν’ ανέβω τα σκαλιά, 
πάρε µε γιατί στην πλάτη έχω σταυρό, 
θα πεθάνω αν δε σε βρω. 

Πάρε µε ζωή στα χέρια σου λοιπόν, 
τόση αναπνοή κι ακόµα είµαι απών, 
πάρε µε γιατί στην πλάτη έχω σταυρό, 
θα πεθάνω αν δε σε βρω. 

Ήλιε που ξέρεις γράµµατα, 
για πες µου, ετούτη η αυγή τι γράφει µετά; 
Θα σµίξουν οι στεριές κάποτε τυχόν; 
Τάγµα µοναχών η αγάπη. 
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ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Χαρά σε µένα, µια ζωή καλός, 
σακάκι ένα, κι ο χιονιάς τρελός. 

Χαρά σε µένα, το καλό παιδί, 
ονείρου ένα, κι ο καηµός κλειδί. 

Χαρά στα τρένα, που γοργά κυλούν, 
µε λόγια ξένα κι ουρανούς µιλούν. 

Φωτιά σε µένα, στη φωτιά µου ας πιω, 
κι ας γράψει η πένα για το πως και το ποιο. 

Βρε ζωή, για δε µ’ αλλάζεις, 
στα λιοντάρια τι µε βάζεις, 
µε τα χέρια πάλι να πιαστώ; 

Βρε ζωή, δεν είσαι εντάξει, 
γι’ άλλον κόσµο µ’ είχες φτιάξει, 
σε τούτον δε θα χρειαστώ. 

Βρε ζωή, δεν έχω ανάσα, 
µη µου δίνεις άλλη πάσα, 
δεν έχω πού να βασιστώ. 
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ΦΕΥΓΑΛΕΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Kiki Lesendric 

Ερµηνεία: Μανώλης Μητσιάς 

 

Σαν τ’ αλάτι στο νερό, 
τους εχθρούς µου συγχωρώ. 

Κι όποιος βρει κακό να πει, 
πάει στο χρόνο µε κουπί. 

Σαν τη σφίγγα στα γλυκά, 
ψάχνει ο ψεύτης υλικά. 

Όπου ήλιος και σκιές, 
γεια σου πνεύµα υγιές. 
(να δροσίζονται οι γριές) 

Φευγαλέο, 
το παρόν σού λέω. 
Νικηφόρα, 
του καινούργιου η φόρα. 
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ΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1996 
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ΚΟΣΜΕ, ΜΟΥ ΓΙΝΕΣ ΠΛΗΓΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Δηµήτρης Μητροπάνος 

 

Στην αλυσίδα τη βαριά 
θα ψάξω εγώ παρηγοριά 
γιατί και τούτη τη ζωή 
τι να την κάνω. 
Στην παγωνιά της φυλακής 
να βρεις καρδιά να κρατηθείς 
που πας στ’ αγκάθια κι αγαπάς 
κι όλο σε χάνω. 

Κόσµε µου `γινες πληγή 
κι είναι το γρήγορο π `αργεί 
που µου ορµήνεψε να πιω και να µεθύσω 
για να παρηγορηθώ 
µη τυχόν και λυπηθώ 
την κακούργα την αγάπη της 
να σβήσω 
κι ας χαθώ. 

Στη συννεφιά του Γολγοθά 
σ’ ένα σταυρό που µε µεθά 
θα γίνει η σκέψη σου καρφί 
να µε καρφώνει. 
Και ξηµερώµατα Μαγιού 
θα λάβεις µάνα ενός σου γιου 
τ’ άσπρο πουκάµισο 
το µαύρο παντελόνι. 
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ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΠΟΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  FONTANA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1997 
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ΠΟΥΛΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Γιώργος Σαρρής 

 

Στα δικά µου ξένα 
δεν υπάρχει δρόµος 
να `ρθουν τα γραµµένα 
και ο ταχυδρόµος. 
Στα δικά µου ξένα 
πυρκαγιά και λάβρα. 
Βάλτα εσύ για µένα 
µάνα µου τα µαύρα. 

Είµαι πουλί, είµαι πουλί θαλασσινό, 
τον κόσµο βόλτα φέρνω, 
να βρω µια αγά, να βρω µια αγάπη σαν βουνό. 
Μα δεν τα καταφέρνω. 

Στα δικά µου ξένα 
δεν υπάρχει αµόνι. 
Τους καηµούς µε σένα 
ποιος τους γεφυρώνει. 
Στα δικά µου ξένα 
πυρκαγιά κι αλµύρα. 
Βάλτα εσύ για µένα 
τ’ ακριβά που πήρα. 

Είµαι πουλί, είµαι πουλί θαλασσινό, 
τον κόσµο βόλτα φέρνω, 
να βρω µια αγά, να βρω µια αγάπη σαν βουνό. 
Μα δεν τα καταφέρνω. 

Είµαι πουλί, είµαι πουλί θαλασσινό, 
τον κόσµο βόλτα φέρνω, 
να βρω µια αγά, να βρω µια αγάπη σαν βουνό. 
Μα δεν τα καταφέρνω. 
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ΣΑΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΤΑΙΡΕΙΑ MERCURY 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1997 
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ΔΙΘΕΣΙΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Ακριβό µου διθέσιο 
καλό µου αµάξι 
Που περνάς απ’ τ’ απαίσιο 
ξυστά 
Κινητήρα και πλαίσιο 
στα `χω πειράξει 
Για να τη βγεις πιο µπροστά 

Τη στιγµή που σ’ αγόραζα 
για να τριπάρω 
Το κενό µου εξαγόραζα 
δειλά 
Την καρδούλα που χώρισα 
ίσως να πάρω 
Σ’ άλλη ζωή πιο καλά 

Μη µε πας απ’ το σπίτι 
τ’ ακούς, στο Θεό να µε πας 
Μυρωδιά καταλύτη 
εσύ µοναχά µ’ αγαπάς 
Α, ρε, χρόνε αλήτη 
π’ ανθρώπους κι αγάπες σκορπάς 
Μη µε φέρνετε σπίτι 
τ’ ακούς, κάπου αλλού να µε πας 

Στο λευκό σου αερόσακο 
θα ξαγρυπνήσω 
Μ’ αφηµένο το πρόσωπο 
σκοπιά 
Σ’ ένα πάρκιγκ απρόσωπο 
θ’ αποφασίσω 
Ποιον εαυτό θα `χω πια 

Θα γυαλίζουν οι ζάντες σου 
µε το φεγγάρι 
Δοκιµή στις αβάντες σου 
µικρό 
Το µηδέν στο διακόσα µας 
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ποιος θα το πάρει 
Μ’ όλη τη γη στο φτερό 

Μη µε πας απ’ το σπίτι 
τ’ ακούς, στο Θεό να µε πας 
Μυρωδιά καταλύτη 
εσύ µοναχά µ’ αγαπάς 
Α, ρε, χρόνε αλήτη 
π’ ανθρώπους κι αγάπες σκορπάς 
Μη µε φέρνετε σπίτι 
τ’ ακούς, κάπου αλλού να µε πας 
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ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Θα συννεφιάζει πιο συχνά το πρωί 
Στο παράθυρο η ζωή µια σταλιά. 
Από Σεπτέµβρη τα µονά κι οι Ζυγοί 
κι όλα γύρω γύρω γη 
Αγκαλιά 
Στο φεγγαράκι χορηγοί 

Εµείς οι δυο πιο δυνατοί 
Εµείς οι δυο ρώτα µε τι 
Εµείς οι δυο τόσο κουτοί 
σταθερά 
Θα ευχαριστιόµαστε που γινόµαστε 
κάτι αντίθετο απ’ την απάτη 
κι αυτό είναι κάτι 

Μετά θα βάλω το καλό µου παλτό 
κι ό,τι γύρω είναι βαλτό 
Έτσι απλά, µες τα σκουπίδια θα πετώ 
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ΛΑΒΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

  

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά 
απ’ όνειρο βαθύ 
κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά 
κλαίει να γεννηθεί 
Σαν ηφαίστειο που ξυπνά 
εφτά γενιές σβηστό 
Λάβα µου, λάβα µου 
αίµα µου ζεστό 

Κάτι λίγοι συγγενείς 
ξαδέρφια µακρινά 
πες µου αν έµεινε κανείς 
για µας τα πετεινά 
Κάτι λίγοι συγγενείς 
στα έγκατα του νου 
Λάβα µου, λάβα µου 
σώµα τ’ ουρανού 

Εγώ το φως µετάλαβα 
κι εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως 
Υπ’ όψιν µου δεν τα `λαβα 
του κόσµου τα χλωµά 
Κατάλαβα 
Εγώ το φως µετάλαβα 
κι αντέχω τη φωτιά 
στο στήθος 
Υπ’ όψιν µου δεν τα `λαβα 
του κόσµου τα χλωµά 
κατάλαβα 

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά 
απ’ όνειρο βαθύ 
κι ό,τι φτιάχνει τα βουνά 
κλαίει να γεννηθεί 
Σαν ηφαίστειο που ξυπνά 
εφτά γενιές σβηστό 
Λάβα µου, λάβα µου 
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δάκρυ από Χριστό 
Εγώ µε λάβα τα `λαβα 
αυτά που λέει κρυφά το πλήθος 
κι ας µοιάζαν θεοπάλαβα 
τα αχ των ζωντανών 
κατάλαβα 
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ΜΟΝΟ ΤΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Να πετώ σαν τον αετό 
κι ένα κινητό στο βρόντο 
να χτυπά 
Να πετώ για τους γαλαξίες µου 
τις αξίες µου 
και σένα 

Οι καιροί κι η ζωή µπορεί 
Στη χωµατερή 
µας ρίχνουν τις καρδιές 
Οι καιροί 
γιασεµάκια του άοσµου 
Απ’ το χάος µου, κοµµένα 

Μόνο του, µόνο του 
πνίγεται 
κι είπε τον πόνο του 
Μόνο του, µόνο του 
πάντα µόνο του 
Μες τ’ οξυγόνο του 
Μόνο του, κέρνα µε 
Μόνο του λύπη µου, 
πέρνα µε 
Πέρνα µε 

Να πετώ σαν τον αετό 
µ’ ένα πυρετό που φέρνει 
η ανατολή 
Να πετώ και να πίνω χρώµατα 
Ξηµερώµατα 
για σένα 

Μόνο του, µόνο του 
το µυαλό του ανθρώπου 
καίγεται µόνο του 
κέντρο του µετώπου 
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ΜΩΡΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Ένα µωρό, µωρό παιδί χρόνια 
έχει κρυφτεί στο σώµα µου 
τρώει µπογιές, καρδιές, φωτιές, χιόνια 
και την κολόνια µου 

Μέρα νύχτα κλαίει 
δε µε θες µου λέει 
τρέχει στην µπανιέρα γυµνό 
λούζει τα µαλλιά µου 
πλένει τα φιλιά µου 
βγάζει απ’ την ψυχή µου καπνό 

Ένα µωρό, µωρό παιδί χρόνια 
έχει κλειδιά απ’ το σπίτι µου 
κάνει ζηµιές, βρωµιές, χαρές, ψώνια 
κάτω απ’ τη µύτη µου 

Χρόνια µ’ αρρωσταίνει 
χρόνια µου γελά 
µου ‘χες πει θα ζούµε καλά 
µούρη µου σπασµένη 
ρούχα µου απαλά 
σου ‘χα πει θα ζούµε καλά 

Ένα µωρό µωρό παιδί φως µου 
για να µε δεις το χτένισα 
κι αν µ’ αγαπάς 
καιρό καιρό δώσ’ µου 
δώρο στο γέννησα 

Χρόνια ερωτευµένο 
παραµυθιασµένο 
µ’ ένα µυαλουδάκι γερό 
που όταν λέει πεθαίνω 
τρέχω του µαθαίνω 
τι θα πει µωρό µου 
Μπορώ 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακόπουλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τριανταφυλλιά του κόσµου 
απ’ τα φιλιά που ανθίζουν δώσ’ µου 
για να ντυθεί το σώµα, 
να δοθεί στην πρώτη αυγή 

Νέοι, νέοι σαν θεοί όσοι αγαπούν 
να µην κοπούνε ακόµα 

Τριανταφυλλιά του κόσµου 
των ποιητών τα άµφια δώσ’ µου 
να λειτουργούν µονάχοι οι µοναχοί 
και να `ναι η ευχή 

Νέοι, νέοι σαν θεοί 
όσοι αγαπούν να µην κοπούν στη µάχη 
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ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Μ’ έκανες κι έβαλα 
τέτοια φόρα σε ό,τι ανέβαλα 
γενικά στη ζωή πολύ καιρό. 

Κόστισες, κόστισα 
ένα θαύµα 
εκτός που αρρώστησα. 
Γιατί θες και εγώ να θέλω 
θες κι ένα σωρό. 
Με καθρέφτη γυαλί 
γυαλί στο βλέµµα. 
Σ’ αγαπούσα πολύ. 
Πολύ. 
Εδώ είν’ το θέµα. 

Μου ‘καναν νόηµα 
µυγδαλιά µου ανθίζεις πρώιµα 
σε µεγάλη αγκαλιά 
χωρούν πολλοί. 
Το ‘ξερα, πίστευα 
τέτοια πόζα καρδιάς. 
ν’ αχρήστευα. 
Αλλά τι είν’ αυτά τα µάτια 
σαν πιστό σκυλί. 

Με καθρέφτη γυαλί 
γυαλί στο βλέµµα. 
Σ’ αγαπούσα πολύ. 
Πολύ. 
Εδώ είναι το θέµα. 
Πιο πολύ το ψέµα. 
Σ’ αγαπούσα πολύ. 
Πολύ. Εδώ είν’ το θέµα. 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Έτυχε κι η σελήνη µε πέτυχε 
Που ’τρεχα 
µ’ όση νιότη µου απέτυχε 
Στοίχηµα µια καρδιά πάει γι’ ατύχηµα 
Άµα δοθεί και µετά προδοθεί 
Στοίχηµα στο κενό θα βρεθεί 

Συνεργείο η αγάπη σου 
κι ήρθα µ’ ένα σπασµένο φανάρι 
Συνεργείο η αγάπη σου 
κι αν µε φτιάξεις µακάρι 

Έτυχε κι η λαχτάρα µε πέτυχε 
Σάββατο 
σ’ ένα σάλτο που απέτυχε 
Σάββατο 
µε µια enduro στ’ αδιάβατο 
Οροσειρές για χαρές νοσηρές 
Σάββατο του ανθρώπου οι φθορές 
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Στο γυαλί δροσιά ξεπροβάλλει 
Φυσικός χυµός πορτοκάλι 

Αχ πορτοκάλι γυρεύω ενέργεια 
κι είµαι µεγάλη για να σωθώ 
Ό,τι γουστάρω ζάλη και παρενέργεια 
Η ζωή, το σεξ, το τσιγάρο 

Ραντεβού, δουλειές, βιταµίνες 
δυνατά κορµιά σε έξι µήνες 

Αχ πορτοκάλι γυρεύω ενέργεια 
κι είµαι µεγάλη για να σωθώ 
Ό,τι γουστάρω ζάλη και παρενέργεια 
Η ζωή, το σεξ, το τσιγάρο 
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ΔΟΞΑ ΝΑ ΛΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Το στάχυ για να χει στη ράχη πολύ καρπό 
Λυγάει στη γη και λέει σ’ αγαπώ 
Δρεπάνι το φτάνει και χάνει τη µάνα του 
Αµάν ζωή, ψωµί µου ζεστό 
Ό,τι προκόβει το κόβει 
γιατί κλαις 
ταΐζονται φόβοι 
Δόξα να λες 
Δόξα να λες 

Στον κόσµο άλλος σπέρνει κι άλλος θέρισε 
Το χώµα µισθό δεν παίρνει 
ποιον φοβέρισε 
Σαν πιει νερό 
σκάει χλωρό 
Στ’ αµπέλι, στον τρύγο 
θα φύγω σου το `γραψα 
Το κλήµα εδώ, πασχίζει λοξά 
Σταφύλι κι οι φίλοι 
καθένας στη ζάλη του 
Αµάν κρασί χαλάλι του 
χρώµα του µούστου 
του γούστου να βρω τι 
Μια νύχτα του Αυγούστου 
στο `γραψα εκεί 
Πως ό,τι προκόβει ξεκόβει 
γιατί κλαις 
Κι αν βρήκε Ηρώδη 
δόξα να λες 
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POST-LOVE 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Αν είµαστε έτσι καλά 
µ’ αυτή την αγάπη 
που πότε σωπαίνει 
και πότε µιλά 
Μπορούµε να µπούµε 
σε πλοία και τρένα 
να δούµε πολλά ή κανένα 

Αν είµαστε έτσι γεροί 
και νιώθουµε ωραία 
που είπαµε όχι σε τόσα µπορεί 
Υπάρχει ένας χρόνος 
στ’ αλήθεια µεγάλος 
να ζει για τον έναν ο άλλος 

Αν είµαστε έτσι ζεστά 
και κάνουµε αστεία 
στη µέση του δρόµου 
στον κόσµο µπροστά 
Δεν ξέρω τι άλλο 
µπορούσα να ελπίζω 
θα χάσω είχα πει µα κερδίζω 
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ΑΙΓΑΙΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Μικρή µε βάζαν ποιήµατα να πω µε την ποδιά 
µα εγώ µε τα χτυπήµατα που είχα στην καρδιά 
µε τον εχθρό τα λέω 

Πολλοί µε κατακτήσανε δεν είσαι µόνο εσύ 
Το σώµα µου αποκτήσανε κι είδαν θαλασσί 
το πρώτο Εγώ το Αιγαίο 

Μια κορδέλα περασµένη τριγύρω απ’ τον ώµο µου λοξά 
Σ’ ένα βράχο ανεβασµένη πατρίδα ο νους µου φώναξα 

Μέρα νύχτα αγκαλιασµένοι 
γυναίκα σου η δάφνη φοίνικα 
του Θεόφιλου δοσµένη 
στο λάδι αυτού του πίνακα 
Αχ ψυχή µου εσύ γοργόνα 
αν ζει τι ρωτούσες, γέλαγα 

Πιασ’ του πεύκου µια βελόνα 
να παίξει ο δίσκος πέλαγα 
Εγώ δεν έχω µέγα ανάστηµα 
µα από το Αλφα ως το Ωµέγα 
προσκυνώ το διάστηµα 

Μεταποιώ το θα σε θάλασσα 
κι απ’ τ’ αλµυρό πιο τολµηρό 
το πρώτο Εγώ το Αιγαίο 

Χαίρε ω χαίρε ανδρειωµένη 
πατρίδα σε τέφρα φοίνικα 
του Θεόφιλου δοσµένη 
στο λάδι αυτού του πίνακα 
Μαρµαρένια µου Αφροδίτη 
στο αχ µας κανένας, ψέµατα 
Ποιο νησί ρουφά απ’τη µύτη 
αφρούς κυµάτων κι αίµατα 
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Ο ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΜΟΥ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  MERCURY 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1998 
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Τ’ όνοµά σου µου ’φερνε το σφύριγµα του αγέρα 
τ’ όνοµά σου κι έτρεµε η ψυχή 

Ετοιµάσου µου ’λεγε η καρδιά, µα κάθε µέρα 
στην υγειά σου µ’ έπινε η βροχή 

Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη µου φωνάζεις 
τρυφερά σε γύρευα κι εγώ 
Το πρωί τριαντάφυλλο του κήπου µου φαντάζεις 
το πρωί, τ’ αγκάθι σου είναι εδώ. 

Μα αν δε σε βρω, να µην ξεχνάς 
ότι σταυρώνεις το προσκυνάς. 

Τ’ άγγιγµά σου χάραζε το σώµα µου απ’ τη µνήµη 
πρώτα η πίστη κι ύστερα διωγµοί 
Κάποιος άλλος φόραγε και µ’ έκανε συντρίµµι 
τ’ άρωµά σου κι έφυγα χλωµή. 

Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη µου φωνάζεις 
τρυφερά σε γύρευα κι εγώ 
Το πρωί τριαντάφυλλο του κήπου µου φαντάζεις 
το πρωί, τ’ αγκάθι σου είναι εδώ. 

Μα αν δε σε βρω, να µην ξεχνάς 
ότι σταυρώνεις το προσκυνάς. 
Μα αν δε σε βρω µην το λησµονάς 
ότι σταυρώνεις να το προσκυνάς 
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Η ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Καµιά φορά κι οι ζωντανοί 
Στις πόρτες στέκουν ορφανοί 
Ξεσπάει µια µπόρα µακρινή 
Σαβαχθανί σηµαίνει 

Κι απ’ του παράδεισου το φως 
Γυρνάει του Κάιν ο αδερφός 
Και λέει της πίκρας ο ανθός 
Στη γη µονάχα βγαίνει 

Μα εσύ που ζεις παντοτινά 
Δυο δάκρυα δώσ’ µου γιορτινά 
Να πίνω εδώ στα σκοτεινά 
Γιατί είµαι διψασµένη 

Καµιά φορά που οι ζωντανοί 
Δεν έχουν στάλα υποµονή 
Ραγίζει η γυάλα η γαλανή 
Λαµά λαµά σηµαίνει 

Αγάπη αν έχεις αλλουνού 
Τη σκάλα πάρε τ’ ουρανού 
Μα πέτα τ’ όνειρο απ’ το νου 
Αλλιώς δεν ανεβαίνει 

Κι εσύ που ακούς και δε µιλάς 
Μα σας ευχή µοσχοβολάς 
Δυο φύλλα δώσ’ µου της καρδιάς 
Γιατί είµαι γυµνωµένη 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Μάνος Χατζηδάκις 

Ερµηνεία: Δήµητρα Γαλάνη 

 

Αµµουδιά του χειµώνα 
µ’ όλα τα γκρίζα φόρτωµα αγκαλιά 
Οριζόντια εικόνα 
κάθετη εγώ, κρίνω κι αργώ στη δουλειά 
Μια φορά σ’ ένα βράχο 
του κόσµου οι γλάροι πρόσµεναν λευκά 
Όσα µου ’δωσες τα ’χω 
µεγεθυµένα απ’ τη ζωή µερικά 

Στων κριτών τα ρολόγια 
οι λεπτοδείχτες δείχνουν την πρωτιά 
Μα απ’ τ’ ανθρώπινα λόγια 
αν έχεις νύχτα ή χαραυγή µες στην καρδιά 

Αµµουδιά του χειµώνα µ’ όλα τα σύννεφα αγκαλιά 

Αµµουδιά πολυθρόνα 
παρατηµένη πλάτη στη στεριά 
Η σιωπή λεγεώνα 
µε κωπηλάτη σιγουριά 
Τα µεγάλα καράβια 
τη σκάλα δένουν στ’ άσπρο τους πλευρό 
Δε µου λείπουν τα χάδια 
µου λείπει αυτό που ’χω πνιγεί για να το βρω 

Στων κριτών τα ρολόγια 
οι λεπτοδείχτες δείχνουν ζωντανά 
πως τ’ ανθρώπινα λόγια 
δεν συναντιούνται µεταξύ µας πουθενά 

Αµµουδιά του χειµώνα µ’ όλα τα σύννεφα αγκαλιά 
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ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FM RECORDS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1998 
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ΤΟ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Σταµάτης Κραουνάκης & Λίνα Νικολακοπούλου 

 

Λυκαβηττό 
Λένε το λόφο που τ’ αστέρια κοιτώ 
Λες κι έχει κάνει το τσιµέντο εµετό 
Φτωχή µου Αθήνα στο χαλάκι σου 

Την Κυριακή 
Μοναστηράκι ή Θησείο µπορεί 
Έχουν ανοίξει χίλια δυο στου Ψυρρή 
Μα εµείς θα βλέπουµε τη θάλασσα 

Από ψηλά 
Τα καλοκαίρια θα τα δεις πιο καλά 
Εδώ το φως χτυπάει µε δύναµη 
Να τα δένδρα που ’χουνε καεί 
Κανείς δεν εννοεί το ένα 

Στο σι ντι ροµ 
Θα κολυµπήσω κάποια νύχτα λοιπόν 
Και θα βουτήξω µε καρδιά στο παρόν 
Στον Ιλισσό τον ποταµό και στον Ηριδανό 
Την πένα 

Ποιο στιχάκι 
Θα µεταµόρφωνε το βατραχάκι 
Που γράφει ΠΑΟ πάνω στο βραχάκι 
Μ’ ολέ ολέθρια µπογιά 
Στην Πνύκα µια βραδιά 

Ποιο φιλί µου 
Θα µεταµόρφωνε τα προσφιλή µου 
Σε πριγκιπόπουλα ακµαίου δήµου 
Στου Φιλοπάππου την καρδιά 
Στην Πνύκα µια βραδιά 

Οι γενναίοι 
Απ’ τ’ αρχαιότερα βαστάνε οι νέοι 
Και γεια σου Αθήνα γεια σας Αθηναίοι! 
Ακρο Ακρόπολη γριά 
Η µόνη γιατρειά 
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Παρηγόρα 
Τους αναρίθµητους ρε Πυθαγόρα 
Δεν ήρθε φαίνεται ακόµα η ώρα 
Αλλά δεν είναι και µακριά 
Τελειώνει η αποκριά 

Πανεπιστή πανεπιστήµιό µου πόρτα γνωστή 
εµπορικά του δρόµου µε τα ρολά 
κατεβασµένα επειδή 
η ντρόγκα σαν παιδί δεν παίζει 

Στο σι ντι ροµ 
Θα κολυµπήσω φίλε γνώθι σαυτόν 
Κι απ’ του µετρό τη φλέβα που ’ναι µπετόν 
Τον Ιλισσό θα τραγουδώ 
Στου Μάνου το σκοπό 
Για σένα 

Ποια κολώνα 
Θα εξακτίνιζε τον Παρθενώνα 
Να γίνει µέτρο, µέτρο κάθε αιώνα 
Για την παγκόσµια οµορφιά 
Δυο χέρια µε καρφιά 
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ΜΑΡΜΑΡΑΚΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Κώστας Μακεδόνας 

 

Άιντε στου σπιτιού µου την οικία 
Στη φτωχή την πόρτα µου 
Άιντε κατοικούσε η αδικία 
Κι έτρωγε τα χόρτα µου 

Άιντε ο πατέρας µου στη ψάθα 
Κάποια νύχτα πέθανε 
Άιντε δυο ρεβύθια στη γαβάθα 
Για να φάω αλέθανε 

Μαρµαράκι της Πεντέλης 
Που έφτιαξαν τους κίονες 
Πες µου µάνα µου τι θέλεις 
Τόσα χρόνια κρύωνες 

Άιντε θα σου πάρω ένα φουστάνι 
Με βιδιές και σέλινα 
Άιντε για τα όνειρα τι κάνει 
Η καρδιά του Έλληνα 

Άιντε να ραγίσουν οι οδοδείχτες 
Μάνα µου Αφροδίτη µου 
Άιντε να ρωτάνε οι ξένοι 
Δες που είναι το σπίτι µου – παιδιά 
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ΤΑ ΛΕΦΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Σταµάτης Κραουνάκης 

 

Από τότε που ’φτιαξε ο Θεός την πλάση 
ένα πράγµα µου ’φταιξε, µου ’φταιξε, µου ’φταιξε: 
Ο φτωχός ο άνθρωπος τι είχε να περάσει 
που πανάθεµα το µήλο και την Εύα τη µπιρµπίλω 
του παράδεισου το τζάµπα µια για πάντα είχε χάσει. 
Κι όπως έχει η βδοµάδα τα µερόνυχτα εφτά 
η ζωή µας η ρηµάδα δε φτουράει χωρίς λεφτά. 

Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τ’ ανακάλυψε 
τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα 
τα λεφτά, τα λεφτά, και µας παράλειψε, 
τι παθαίνει ο άνθρωπος µε του παρά τη φόλα. 
Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατοµµύρια 
τα λεφτά, τα µπερντέ, τα µπικικίνια 
τα ψιλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια, 
στο καζίνο την πατάς εφόσον έχεις γκίνια. 

Άµα είσαι στην ανάγκη και “διά χειρός Βαράγκη” 
θα πουλήσεις το τραπέζι και τη σάλα σου, 
κι άµα τρέχουν οι πιστώσεις και τη µάνα σου θα δώσεις 
προκειµένου να γλιτώσεις την κεφάλα σου. 
Κάθε µέρα δυο ληστείες και δεινά και δυναστείες 
και σεκιούριτι και πόρτες και ασφάλειες 
και στο µάτι η πονηρία µη χαθεί η ευκαιρία, 
δε γιατρεύονται µε φράγκα οι ανασφάλειες. 

Για τα λεφτά όλα γίνονται 
για το µοιραίο το ευρώ 
µε το ξυστό όλοι ξύνονται 
µα εγώ έχω εσέ θησαυρό. 
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ΦΤΑΝΕΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Σταµάτης Κραουνάκης 

 

Φτάνει 
Ένα τίποτα µια λέξη ένας ήχος 
Για να ξανάρθουν ζωντανά 
Αυτά που νόµιζες πως είχανε πεθάνει 

Φτάνει 
Μια µυρωδιά βασιλικού 
Από παράθυρα ανοιγµένα 
Φτάνει 
Για να µε πάνε πάντα εµένα 
Οκτώ χρονώ στην εξοχή 
Πίσω απ’ το σπίτι του επιστάτη 
φτάνει 
Πίσω απ’ τον ίσκιο µιας ελιάς 
Να µπω στου φόβου το παλάτι 

Μια µαύρη µέλισσα χλωµή 
Που να ρουφάει ηδονή 
Απ’ το λουλούδι που αγαπούσα 
Όλη τη γύρη 
Μέχρι που το ’κανες 
Στα χώµατα να γείρει 
Φτάνει 

Αυτό το φόβο 
Να περνάω την ζωή µου πάντοτε 
Πάντα εκεί 
Πάντα εκεί 

Ακόµα και να τυφλωνόσουνα 
Δε θα ’φευγα ποτέ από το νου σου 
Όλα αυτά που είδαν τα µάτια σου 
Σα θύµηση θα ταξιδεύουν στο ταβάνι 
Του ουρανού σου 
Πάντα εκεί 

Ακόµα κι ας µας τα ξερίζωναν τα χείλη 
Αυτά που άλλα έχουν φιλήσει 
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Την γεύση της απόλαυσης που νιώσανε 
Θα την θυµόσουν ως το θάνατο 
Αυτή η πρώτη σου ζωή 
Μ’ έχει νικήσει 
Πάντα εκεί 
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ΣΑΝ ΗΦΑΙΣΤΙΟ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ LIVE 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MERCURY 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1999 
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ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Σαν τον υδράργυρο 
κύλησα κι έπεσα στη γη 
έτσι έσπασα µιαν αυγή 

Μετράω τον πυρετό σου 
µε χάδια και φιλιά 
αγάπη µου, αγάπη µου 
που µ’ έλεγες παλιά 

Θα µείνω πλάι σου 
µάτια µου, όλη τη ζωή 
έτσι να ‘µενα πάντα εκεί 

Μετράω τον πυρετό σου 
µε χάδια και φιλιά 
αγάπη µου, αγάπη µου 
που µ’ έλεγες παλιά 

Θα γύρω στο πλευρό σου 
στου ιδρώτα τα φιλιά 
αγάπη µου, αγάπη µου 
που µ’ έλεγες παλιά 

Αχ! Να ‘µένα εδώ για πάντα 
όπου αλλού πήγα δεν ήταν για ζωή 
Αχ! Κι όταν θα πάω σαράντα 
σαν πορφυρή ρίγα θα λιώσουµε µαζί 
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ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RCA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2000 
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ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Ερµηνεία: Μαρινέλλα 

 

Τα πρώτα θύµατα καλέ µου που ’χα δει 
δεν ήταν θύµατα που λένε του πολέµου 
ήταν τα ίδια µου τα αισθήµατα γιατί 
τον κόσµο ρούφηξα φωτιά στο ναργιλέ µου 

Και φυσαλίδα τη φυσαλίδα 
πως δεν ξηµέρωνε πρωί, εγώ το είδα 
λες κι ήταν ζάχαρη η φυγή 
καρδιά που θέλησες 
κι ύστερα ήρθαν οι µέλισσες… 

Πως δεν αισθάνοµαι ποτέ κι είµαι σκληρή 
και πως για λόγια απ’ τα πικρά πετάω το γάντι 
Μπορεί και να ’ναι αλήθεια, αυτό παρηγορεί 
που θες να κόβεις το γυαλί µ’ ένα διαµάντι 
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ΥΔΡΟΓΕΙΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΑΤΑΙΡΕΙΑ MERCURY 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2000 
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ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Είν’ από χρόνια που λες 
που έχω στο βλέµµα δυο ουλές 
αυτές θα µου µένανε 
ίδια εµένανε. 

Άµα θα δεις την καρδιά 
έχει στη µέση µια ροδιά 
στο φως πετάχτηκε 
δεν κοιτάχτηκε 
δεν πειράζει πια. 

Μια νύχτα πλάνταξε 
στο κλάµα για όλα 
σκυλί που τράνταξε, ναι 
του κόσµου η φόλα. 
Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος 
µια χούφτα οδύνης 
δεν είσαι ακίνδυνος 
για ό,τι δίνεις. 

Δεν είσαι ακίνδυνος, ναι 
για ό,τι δίνεις. 

Χάρηκα που τα ‘παµε 
έστω και τώρα. 

Είν’ από χρόνια που λες 
που έχω στα λόγια αναβολές. 
Γι’ αυτό και δε µίλαγα. 
Παραµίλαγα. 

Άµα θα δεις την καρδιά 
µου ’τυχε τέτοια αναποδιά 
που δεν το φαντάζεσαι 
µήπως βιάζεσαι… 
δεν πειράζει πια… 

Χαράζει, φίλα µε. 
Απ’ το µυαλό σου. 
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Σαν δάκρυ κύλα µε ναι 
στο µάγουλό σου. 
Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος 
µια χούφτα οδύνης. 
Δεν είσαι ακίνδυνος 
για ό,τι δίνεις. 
Δεν είσαι ακίνδυνος, ναι 
για ό,τι δίνεις. 

Κάτι υπάρχει αζήτητο 
βαθιά µας πάντα 
πάντα. 

Δεν είσαι ακίνδυνος. 
Δεν είσαι ακίνδυνος, ναι. 

Χάρηκα που τα ’παµε 
έστω και τώρα 
Τώρα. 
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ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Έχω διαβατήριο, εισιτήριο, κουράγιο έχω 
Δωσ’ µου τα µπαγκάζια σου µε τα νάζια σου, ζωή σ’ αντέχω 
Θα σε προδώσω µου `χες πει, για ν’ αγαπάς το σφάλµα 
Γιατί το θέλω αν δεν κοπεί, δε κάνει ο πόθος άλµα 
Θα σε προδώσω µου `χες πει, για ν’ αγαπάς τα πάντα 
Γιατί η ζωή είναι µουσική από πλανόδια µπάντα 

Έχω διαβατήριο, εισιτήριο, µαχαίρια έχω 
Δωσ’ µου τα τραγούδια σου, µε τα φλούδια σου, χυµούς να τρέχω 
Θα σε µατώσω µου `χες πει, για ν’ αγαπάς το αίµα 
Γιατί το θέλω αν δε κοπεί, δε σταµατάει το ψέµα 
Θα σε µατώσω µου `χες πει, για ν’ αγαπάς το χέρι 
Που σού `χει ανοίξει την πληγή, αλλά να βγει δεν ξέρει 

Θα σε µατώσω µου `χες πει, 
Θα σε προδώσω µου `χες πει, 
Γιατί η ζωή είναι µουσική 
από πλανόδια µπάντα 
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ΔΡΑΚΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Εδώ λοιπόν εδώ 
κεντάω τα βράδια 
Εδώ λοιπόν εδώ 
κεντάω µε χάδια 

Τον δράκο στην κινέζική µου ρόµπα 
Μποτίλια η νύχτα δίπλα 
µαύρη κι άδεια 
Κι οι δίσκοι µου κοµµάτια 
µες τη σόµπα 

Και γύρω η µπάντα να παίζει ένα βαλς 
τριγύρω η πόλη 
Με µια λεβάντα τους όρκους κρατάς 
στο πορτοφόλι 
Φώναξε, βρίσε, πάνθηρας είσαι 
το έχουν στο αίµα να πίνουν φωτιά 
οι πρώτοι ρόλοι 

Εδώ λοιπόν εδώ 
εδώ που ζούσα 
Εδώ λοιπόν εδώ 
που δε χωρούσα. 

Κρεµώντας το σταυρό µου στο κρεβάτι 
Στο σώµα πριν γλιστρήσω 
που αγαπούσα 
Στον κόσµο αυτό γυρίζοντας 
την πλάτη. 
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ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Τα εµπορεύµατα 
τα εµπορεύµατα 
να κοιτάς 
Απ’ τ’ απογεύµατα 
απ’ τ’ απογεύµατα 
τι ζητάς. 

Κάθε στιγµή 
έχει πια τιµή. 

Όλες σου οι ανάγκες 
προµελετηµένες 
Φάτε, πιείτε µάγκες 
έτοιµη ζωή. 

Κουνάς τα χέρια σου 
κουνάς τα χέρια σου 
περπατάς 
Τα µεσηµέρια σου 
τα µεσηµέρια σου 
µ’ απατάς. 

Ήλιος βροχή 
σκάρτη µετοχή. 

Βίλες και παράγκες 
καλωδιωµένες 
Φάτε, πιείτε µάγκες 
δορυφορικοί. 

Έχε γεια Παναγιά 
πέφτω στο κενό 
Ο παράς έχει ουρά 
κι έχω κλονιστεί. 
Έχε γεια µα αν µετά 
πω µετανοώ 
να µε βάλεις δεξιά 
όπως τον ληστή. 
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Κι έρχεται φθινόπωρο 
κι έρχεται ο χειµώνας 
έρχεται φθινόπωρο 
µ’ άνοιξη καµιά. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Άµα σου ’γραφα ένα γράµµα 
άµα σου ’γραφα ένα φως 
θα είχε του µωρού το κλάµα 
όπως κλαίει ένας σοφός 
σαν κρεµάει τον κόσµο τάµα 
στην αγάπη που ’ναι η πιο παλιά τροφός. 

Άιντε παγόνι που ’χεις τα φτερά 
µάτια πολυόµµατα 
πως τα ασηµώνει πάντα η συµφορά 
του Θεού τα ονόµατα. 

Άµα σου ’γραφα ένα γράµµα 
άµα σου ’γραφα έαν φως 
τότε θα ’βρισκες µια Ντάµα 
στην αγάπη που είναι ο πιο γυµνός χορός. 

Άβυσσος, άβυσσον 
αιώνια προσκαλεί 
Αµήν. 

Άιντε παγόνι που ’χεις τα φτερά 
πετραχήλια χρώµατα 
όσα περνάµε στέκουν φανερά 
µες τ’ απολιθώµατα. 

Άιντε παγόνι σήκω την ουρά 
σήκω τη βεντάλια σου 
ό,τι πληγώνει γίνεται χαρά 
µες τα παρακάλια σου. 

Σου ’γραψα ένα γράµµα 
µιαν επιστολή. 
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ΚΑΛΑ ΜΑΝΤΑΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Καλά µαντάτα, καλά µελλούµενα 
δροσιές στη στράτα, παιδιά χαρούµενα. 

Και τι δε θα `δινα να σ’ αποκτούσα 
και τι δε θα `δινα ξανά να ζούσα. 

Χρώµατα µε άγια ονόµατα 
στάρια µάτια µου σπαρµένα 
Τι δεν έχω να σου πω 
Τι δεν έχω να σου πω. 
Σώµατα µες τ’ αετώµατα 
λόγια χρόνια µου αρπαγµένα 
Τι δεν έχω να σου πω 
Τι δεν έχω να σου πω. 

Χτυπούν καµπάνες 
δελφίνια τρέχουνε 
γιορτάζουν µάνες 
ποια ξένα σ’ έχουνε. 

Δάδα είναι η Ελλάδα 
φέγγει από µακριά. 
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ΟΣΤΡΑΚΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Μπορεί και να ’ρθω απόψε 
µπορεί να ’ρθω 
µπορεί να φέρω αν είναι 
σύννεφα 
κόκκινα 
φλογισµένα 
Μπορεί να σπάσω απόψε 
το ρόδι αυτό 
στα πόδια σου. 

Μπορεί να λιώσω απόψε 
τον πάγο αυτό 
µπορεί να κάψω χρόνια 
µέσα µου 

Έξοχα 
λυτρωµένα. 

Μπορεί να σπάσω απόψε 
το κύµα αυτό 
στα πόδια σου. 

Μπορεί να γίνω απόψε θάλασσα 
µπορεί να στάξω απ’ το σφουγγάρι σου 
απ’ τ’ όστρακό µου σε απάλλαξα 
για να ’µαι το µαργαριτάρι σου 
κατάσαρκα 

Έξοχα 
λυτρωµένα. 

Η οµορφιά του κόσµου 
αβάσταχτη 
κατάσαρκα. 
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Καµιά φορά που ο ύπνος δε µε πιάνει 
φαντάζοµαι πως τρέχω σαν τον άνεµο 
µε µια βελούδινη ορµή 
µε τ’ αστρικό µου κορµί 
και… 

Μικρό σπαθί σαν µαύρος άσσος 
είν’ η καρδιά µου σε µια τράπουλα 
βαλές εσύ µου ’βαλες τον καηµό 
κέντα µε, φίλα µε, φίλα µε, µίλα για µένα. 

Αχ Αλίκη των θαυµάτων 
τέτοιες νύχτες τι ζητάς 
µόνο λύκοι των χρηµάτων 
αλυχτάνε και τρέµει ο έρωτας. 

Τα φύλλα αυτά πριν γίνουν δάσος 
ήταν σελίδες που σου διάβαζα 
ελάφι εγώ, γίνε εσύ κυνηγός 
κέντα µε, φίλα µε, φίλα µε, µίλα για µένα. 

Αχ αιώνα των θαυµάτων 
τι είναι η αγάπη πες µου εσύ 
απ’ τις κόπιες των σωµάτων 
να σ’ αρπάζει µονάχα η έκσταση. 

Παίρνω τη φαρέτρα µου 
πόσο απέχει µέτρα µου η τρέλα 
γίνε µάτια µου και πέτρα µου 
µούτρο για τα µέτρα µου γέλα. 

Θα νικήσω εγώ στο τέλος σου 
Γουλιέλµος Τέλλος σου γέλα 
παραµύθι για πλήθη σαν κι εµάς. 
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ΣΤΕΡΙΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Κάτι θ’ αλλάξει 
θα µας φυλάξει 
στο χρόνο. 
Μαγιά η µνήµη 
σε νέα ζύµη και µόνο. 

Τα τραγούδια είναι στεριές 
σαν ξαστεριές για ναυαγούς 
µίλια θα `κανα κι οργιές 
ζήσε ό,τι θες και θα τ’ ακούς. 

Κάτι θ’ αλλάξει 
θα την τροµάξει τη Δύση 
µετά θα δούµε 
µιαν άλλη οµορφιά 
που `χαµε ελπίσει. 

Τα τραγούδια είναι στεριές 
σαν ξαστεριές για ναυαγούς 
µίλια θα `κανα κι οργιές 
όσο µε θες για να µ’ ακούς 

Ας όψεται µέσα µου 
η καρδιά µου 
τ’ αξέχαστα 
που βρήκε ν’ αγαπά. 

Μια καινούρια µυρωδιά θέλει η καρδιά 
να πορευτεί 
για µεγάλους και παιδιά 
λόγια κλειδιά ξανά στ’ αυτί. 
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ΥΔΡΟΓΕΙΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Κοιτάς το πρόσωπο της γης 
κι οµολογείς 
τα όρια είναι στρογγυλά 
κι αυτή γελά. 

Μοιραία λέξη λέω που ’ναι η έλξη 
για εκείνα τ’ άγνωστα από σένα 
που ένα τα έψαχνες προς ένα. 

Να µην πας πουθενά 
γιατί αν έρθεις ξανά 
θα ’χουν φύγει τα χρόνια 
αχ κι ο άνθρωπος γερνά. 

Να καθίσεις εδώ 
να µε δεις να σε δω 
σαν υδρόγειες σφαίρες 
είν’ τα µάτια σου τα δυο 
συχνά. 

Κοιτάς το πρόσωπο της γης 
και νοσταλγείς 
ταξίδια, φώτα µακρινά 
ειλικρινά 
Θυµάµαι σε είχα πρωτοσυναντήσει 
να ψάχνεις τόσο απελπισµένα 
ποιο τραίνο σε έπαιρνε από σένα. 

Να µην πας πουθενά 
γιατί αν φύγεις ξανά 
θα έχω αλλάξει σεντόνια 
δαχτυλίδια, δειλινά. 

Να καθίσεις εδώ 
να µε δεις να σε δω 
σαν παγκόσµιος χάρτης 
είν’ τα χέρια σου τα δυο 
γυµνά. 
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Μια ζωή 
τα χελιδόνια 
στην καρδιά µου χτίζανε φωλιά. 

Να µην πας πουθενά 
γιατί αν έρθεις ξανά 
θα έχουν φύγει τα χρόνια 
αχ κι ο άνθρωπος. 
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ΧΑΡΑΜΑΤΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

Ξύπναγα πρωί χαράµατα 
στάζαν του Θεού τα κλάµατα 
δάκρυα τρυφερά, βελούδινα 
έφτιαχνα καφέ και του ‘δινα 

Αγάπη µου, αστέρι µου, φεγγάρι µου 
σε λίγο θα ξηµέρωνες για χάρη µου 
στη γη ο πετεινός τρελό µεγάφωνο 
σε θέλω κι ο ουρανός µε αφήνει άφωνο 

Έβρεχε η βροχή, βρεχόµουνα 
όσο ανησυχείς θα ‘ρχόµουνα 
ξόβεργα η ζωή και πιάστηκα 
από “σ’ αγαπώ” κρεµάστηκα 

Αγάπη µου, αστέρι µου, φεγγάρι µου 
σε λίγο πως θα νύχτωνες για χάρη µου 
την πείνα τους τ’ αγρίµια να χορτάσουνε 
και µέσα απ’ την ασχήµια αυτή ν’ αγιάσουµε 

Αγάπη µου, αστέρι µου, φεγγάρι µου 
σε λίγο θα ξηµέρωνες για χάρη µου 
ζεστό το ευχαριστώ στον ουρανίσκο µου 
τον ήλιο σου που µου `δωσες στον ίσκιο µου 
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ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΦΩΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ESTIA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2000 
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ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Κορµί στο κορµί βυθισµένοι κι οι δυο 
Σε ένα τέτοιο παράξενο φως 
Δεν κοιµάται ποτέ κι ο Θεός 
Κι ωχ αµάν τι θα πει 
Τέτοια φλόγα πως θες να σβηστεί 
Στον ιδρώτα προτού δικαστεί 
Κι ωχ ζωή µου κλειστή 

Αµάν αµάν στην τρέλα 
Τον λογισµό ξεγέλα 
Αµάν αµάν και δώσ’ µου 
Στην άκρη εδώ του κόσµου 
Την σαϊτιά και γέλα 
αµάν αµάν 
αµάν αµάν 
αµάν αµάν αχ έλα 

Κορµί στο κορµί, πως βαφτίζονται εδώ 
τα άστρα µάτια, τα µάτια λυγµός 
κι απ’ την πλάτη µου πέρα ο γκρεµός 
κι ωχ αµάν τι θα πει 
τέτοια φλόγα πως θες να σβηστεί 
στον ιδρώτα προτού δικαστεί 
κι ωχ ζωή µου κλειστή 

Αµάν αµάν στην τρέλα 
Τον λογισµό ξεγέλα 
Αµάν αµάν και δώσ’ µου 
Στην άκρη εδώ του κόσµου 
Την σαϊτιά και γέλα 
αµάν αµάν 
αµάν αµάν 
αµάν αµάν στην τρέλα 
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ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΗΜΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Sezen Aksu 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Gidiyorum yine bu şehirden 
Ayaklarım geri geri 
Tekerlekler almış başını 
Dönüyor, donüyor 
(Φεύγω πάλι απ’αυτή τη πόλη, 
βαδίζοντας προς τα πίσω. 
Πήραν µπρος οι τροχοί, 
γυρίζουν γυρίζουν) 

Με το ίδιο βήµα θα γυρίσω 
Με κείνο που έφτανα συχνά 
στην πόλη αυτή, που τώρα ξανά 
πάω πίσω, πουθενά 

Τον ίδιο δρόµο θα γυρίσω. 
Mονάχη όπως γυρνάει κι γη. 
Γραµµές θολές. 
κι οι ρόδες τρελές. 
κι όλο πίσω πάω, λες 

Sanki bütün büyük aşkların ortak kaderi 
Ah beni en çok bu kahrediyor 
(Και αυτό που µε στεναχωρεί περισσότερο 
είναι αυτή η κοινή µοίρα για όλους τους µεγάλους έρωτες) 

Κρύβει γκρεµούς, µ’ ακούς; 
πάντα του έρωτα η στροφή 
άπιαστους σφυγµούς 
και καταστροφή 

Ah beni beni 
Vah beni beni 
Nerelere gideyim, nasıl edeyim 
Al beni beni 
Sar beni beni 
Saramazsan eğer körfeze bırak 
Gurup ile soneyim 
(Αχ! Εµένα τη φτωχή, αχ! 
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Εµένα, που να πάω, τι να κάνω. 
Πάρε µε, εµένα. Αγκάλιασε µε. 
Κι αν δεν µπορείς άσε µε στης θάλασσας τον κόρφο 
να σβήσω µε το δειλινό.) 

Αχ δεν ωφελεί 
να’ ρθει η Ανατολή 
Πρέπει να φύγω πριν 
Πριν σε ποθήσω πιο πολύ 

Αχ καρδιά φτωχή 
Στην αγκαλιά του χτες 
έµοιαζα µε βροχή 
και µ’ έπινε όλη η γη 
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  RCA 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  2000 
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Ευανθία Ρεµπούτσικα 

Ερµηνεία: Ελευθερία Αρβανιτάκη 

 

Με την πλάτη πέφτει τ’ ουρανού η φωτιά, 
µες στ’ αλάτι παλάτι θερινό η αµµουδιά 
Πες µου κάτι, κάτι αλλοτινό πολύ 
ποιον πελάτη που δίνει στο juke box εντολή 

Έλα ασήµωσε και χόρεψε 
ποιος χειµώνας τ’ απαγόρεψε 
δες η ανάσα µου συνόρεψε 
µ’ ότι αξίζει στη ζωή. 

Έλα ασήµωσε κι αγκάλιασε 
ότι µέσα µου κρυστάλλιασε 
πέντε νύχτες µόνο αγάλλιασε 
κι από τότε δεν µπορεί. 

Με την πλάτη πέφτει τ’ ουρανού το φως 
Σ’ άλλα κράτη θ’ ανοίξει ο µουσαµάς ο γαλανός 
Πες µου κάτι, απ’ αλλοτινή ζωή 
παρά κάτι τον µέσα µου τον κόσµο εννοεί 

Έλα ασήµωσε και χόρεψε 
ποιος χειµώνας τ’ απαγόρεψε 
δες η ανάσα µου συνόρεψε 
µ’ ότι αξίζει στη ζωή. 

Έλα ασήµωσε κι αγκάλιασε 
ότι µέσα µου κρυστάλλιασε 
πέντε νύχτες µόνο αγάλλιασε 
κι από τότε δεν µπορεί. 
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ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΕΝΟΣ ΦΙΛΙΟΥ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2000 
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ΑΓΡΙΟ ΜΕΛΙ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 

Ερµηνεία: Μαργαρίτα Ζορµπαλά 

 

Ο χρόνος είναι κυνηγός, 
που µε ουράνιο τόξο 
ό, τι πετάξει απ’ την ψυχή, 
ανθρώπου γέλιο ή προσευχή, 
το κυνηγάει για να βγει στο φως 
για της ζωής τη δόξα. 

Μα εµένα κι αν µε βρουν τα βέλη, 
για δυο φιλιά απ’ άγριο µέλι 
θα ξεκινήσω 
κι αν είναι ο δρόµος θάνατός µου, 
κι ο έρωτας πιο δυνατός µου, 
µου φτάνει που έφτασα ως εκεί, 
θα συλλαβίσω. 
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ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΕΝΟΣ ΦΙΛΙΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Mc Olan 

Ερµηνεία: Μαργαρίτα Ζορµπαλά 

 

Στην άπιαστη καρδιά του ουρανού 
θα στείλω µια φωτιά, 
µε κόκκινες ανταύγειες του νου 
κι ανάσες του νοτιά. 

Χρυσόµυγα δεµένη η ψυχή 
στην άκρη ενός φιλιού, 
στα χείλια στάλες κρασί, 
φάντασµα εσύ του παλιού. 

Γλίστρησαν απ’ τα δέντρα οι σκιές 
στην πρώτη αστροφεγγιά, 
µισάνοιχτες τη νύχτα οι ζωές 
στου ονείρου τη σκουριά. 

Χρυσόµυγα δεµένη η ψυχή 
στο σώµα που αγαπάς, 
καρδιά µου πάψε κι εσύ 
πάντα µισή να χτυπάς. 

Πόσο κάνει τόση αγάπη, 
πόσα δάκρυα και πόσο ψέµα στους όρκους θέλει, 
πόσο ασήµια και χρυσάφι, 
για ένα χάδι, µιαν ανάσα, από άγριο µέλι. 

Μη ρωτάς ποτέ τους ανθρώπους, 
µη ρωτάς, κανείς δε θα πει 
πόσο κάνει τόση αγάπη, 
πόσα δάκρυα και πόσο ψέµα για δυο φιλιά. 
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Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Oscar Strok 

Ερµηνεία: Μαργαρίτα Ζορµπαλά 

 

Σκοτάδι ανάβει, κυλάει η ζωή µου στάλα στάλα, 
η νύχτα σκάβει, την πιο βαθιά της την πληγή, 
δώσε µου την αχυρένια µου τη µπάλα, 
να παίζω απ’ έξω, µε τον ίσκιο µου στη γη. 

Αχ! πεταλούδα που πετάς 
πάνω απ’ τη λύπη, 
κι απ’ όσους έρωτες ρωτάς 
κανείς δε γνώρισε θεό… 

Αχ! πεταλούδα της φωτιάς 
δυο µαύροι κήποι, 
για να νυχτώσει η χαρά 
κι η στάχτη απ’ τα φτερά. 
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Η ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EMI 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2001 
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ΤΡΕΛΛΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ  

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Sting 

Ερµηνεία: Γιώργος Νταλάρας 

 

Μια χούφτα φως Ιερουσαλήµ στα πόδια µου σκορπάει το φεγγάρι 
κοιτάζω τ’ άστρα σαν σκυλί πολύς Θεός µα ούτε ένα χνάρι 
πλανήτης σ’ έχει µακρινός λύπη µου τροχιά τ’ Απρίλη 
χαµένος είµαι εδώ, χαµένος είµαι εδώ 

Κι αν όλα µου τα υπάρχοντα νερό τα καταπιεί 
η τρέλα µου είσαι συ η τρέλα µου είσαι συ 

Κι απ’ τις σκοτεινές κοιλάδες αρχαίας λύπης µαντινάδες 
µε κλάµα ανθρώπου ζωντανού έτσι µου ‘ρχεσαι στο νου 
µα πού τα πόδια µου µε πανµ’ άστρα κι άµµο µες στο στόµα 
πες µου πόσο ακόµα πόσο ακόµα 

They say a city in the desert lies 
the vanity of an ancient king 
but the city lies in broken pieces 
where the wind howls and the vultures sing 
these are the works of man γύπες παντού πετούν 
this is the sun of our ambition 
it would make a prison of my life 

If you became another’s wife with every prison blown to dust 
my enemies walk free I ‘m mad about you I ‘m mad about you 

Πιο µόνος µου ποτέ στον κόσµο αυτό δεν ένιωσα 
παλάτια κι αν µου χάριζαν το χρυσάφι της γης 
χωρίς αγάπη αν ζεις όλα τα τρόπαια είν’ αποτρόπαια θαρρείς 

A stone’s throw from Jerusalem 
I walked a lonely mile in the moonlight 
and though a million starts were shining 
my soul was lost on a distant planet 
that whirls around the April moon 
whirling in an arc of sadness 
Χαµένος είµαι εγώ I ‘m lost without you 

Κι αν µες το χέρι σου κρατάς του ολέθρου το κλειδί 
κι αν ξεχυθήκαν µονοµιάς της νιότης µου οι εχθροί 
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κι αν όλα µου τα υπάρχοντα νερό τα καταπιεί 
η τρέλα µου είσαι συ η τρέλα µου είσαι συ 
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ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΔΥΟ ΖΩΕΣ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΤΑΙΡΕΙΑ  MINOS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

429 

Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Angelo Branduardi 

Ερµηνεία: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 

 

Στης Βαβυλώνας τη γη µε ράσο αντί γι’ ακόντιο 
Κινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο 
Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη 
Μα του περάσανε χαλκά οι Σαρακήνοι 

Για το δικό του Θεό 
Του κόσµου το άδικο 
Σ’ ένα Σουλτάνο µπροστά 
Τον παν κατάδικο τον λύνει αυτός απ’ τα δεσµά του 
Κι έτσι ο φίλος µας κινάει να πει κι αλλού το κήρυγµα του 

Σ’ ένα πηγάδι σταµατάει να ξεδιψάσει 
Μα µια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει 
Ωραία στην όψη µα η καρδιά της δηλητήριο 
Με το κορµί της τον καλεί σ’ άλλο µαρτύριο 

Για το δικό σου Θεό 
Μαζί σου θα καώ 
Της άπλωσε τα χέρια 
Και βγήκαν περιστέρια 
Πιστεύει αυτή µε τ’ άγγιγµά του 
Κι έτσι ο φίλος µας κινάει να πει κι αλλού το κήρυγµα του 

Frate Francesco parti una volta per oltre mare 
Fino alle terre di Babilonia a predicare, 
Coi suoi compagni sulla via dei Saracini 
Furono presi e bastonati, i poverini! 

Frate Francesco parlo 
E bene predico 
Che il Gran Sultano ascolto 
E molto lo ammiro 
Lo libero dalle catene 
Cosi Francesco parti per Babilonia a predicare. 

Για το φτωχούλη θα πω δυο λόγια απ’ την Ασίζη 
Που πήγε πέρα στην Βαβυλώνας το µετερίζι 
Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη 
Μα του περάσανε χαλκά οι Σαρακήνοι 
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  SIRIUS 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2001 
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ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΥΜΠΑΚΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Κυπουργός 

Ερµηνεία: Χάρις Αλεξίου 

 

Αργά, η αγάπη 
τρυπώνει λαβώνει σαν σπαθί 
γοργά κυλάει στο βλέµµα στο αίµα στο φιλί 

Τι κι αν σε κάστρο απάτητο ο άνθρωπος το νου διπλά κλειδώνει 
µε βήµα αλαφροπάτητο η αγάπη του, σαν άνοιξη ζυγώνει 

Αργά, η αγάπη 
τρυπώνει λαβώνει σαν σπαθί 
γοργά κυλάει στο βλέµµα στο αίµα στο φιλί 

Τι κι αν φορείς πουκάµισο 
που ως το λαιµό, που ως το λαιµό κουµπώνει 
απ’ τα κουµπάκια ανάµεσα 
ο έρωτας, ο έρωτας τρυπώνει.. 
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ΒΛΕΦΑΡΟ ΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Κυπουργός 

Ερµηνεία: Χρόνης Αηδονίδης  

 

Έλα ύπνε, πάρ’ το 
σε µετάξι επάνω βάλ’ το 
σιγά 

Κι από µέλι γάλα 
νά ’ν’ του ονείρου του η σκάλα 
πλατιά 

Βλέφαρό µου σκαλιστό 
αχ! τυχερό µου 
µη χαράζεις άστρο της αυγής 
µη µου τροµάζεις 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Κυπουργός 

Ερµηνεία: Ψαραντώνης Παπακωνσταντίνου & Χρήστος Θηβαίος 

 

Αχ ! δεν υπάρχει άλλη χαρά 
στον κόσµο πιο µεγάλη 
παρά σ`εκείνου που αγαπάς 
να τρέχεις την αγκάλη. 

Το χεράκι σου για δώσ’ µου 
κι όλοι εσείς χορεύετε 
αχ ! η όµορφη του κόσµου 
σήµερα παντρεύεται. 

Το χεράκι σου για δώσ’ µου 
να φορτώσω µάλαµα 
αχ ! αγάπη µου και φως µου 
δεν γυρεύω αντάλλαγµα. 
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ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEAVEN 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2002 
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ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Ελένη Βιτάλη 

 

Τριγύρω είχε κτίρια κι οι άνθρωποι είχαν ώρες, 
στα χέρια τα χειρόφρενα ν’ ανέβουν ανηφόρες 

Τετάρτη ή Παρασκευή, εικόνα γκρίζα και στραβή 

Τα πάντα έχουν όνοµα κι αν θέλω τα φωνάζω, 
µ’ αφού στο νου µου υψώνονται την ύλη τους ρεµβάζω 

Τετάρτη άνοιξε ο καιρός, σκουπίδια γύρω µου σορός 

Αλλά δειλά δειλά κοιτώντας µέσα απ’ τα θολά τα οπτικά µου κέντρα 
είδα έναν άνθρωπο ψηλό, σαν Αϊ Γιάννη σαν τρελό που ασβέστωνε δυο δέντρα 

Στο καροτσάκι του είχε εκτός απ’ τον κουβά 
κι ένα παλιό τηλέφωνο που χτύπαγε βουβά 

Τετάρτη στην δεξαµενή τους γνέφει ναι… χωρίς φωνή 

Αχ, τάχατες τον φώναζαν κι απ’ άλλες συνοικίες, 
να βάψει λέει εξάπαντος δυο δάφνες δυο ακακίες 

Τετάρτη ή Παρασκευή, πριν λίγο που είχες κατεβεί 
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ΑΦΡΟΣ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπάθας 

Ερµηνεία: Πάνος Κατσιµίχας 

 

Τ’ αξύριστα µου γένια 
τα σκέπασα µ ‘αφρό 
καρδιά µου σ’ έχω έννοια 
κι απόψε θ’ ανεβώ 
στο έλκηθρο που έλκουν 
οι τάρανδοι στην κάρτα 
ακόµα µια φορά 
του ονείρου µας βορά 

Βάλε µου τις µαύρες µου τις µπότες 
και την κουβέρτα µε τα κόκκινα καρώ 
Την πιο τρελή λαχτάρα σου απ’ τις πρώτες 
Άγιος Βασίλης κι αν δεν είµαι θα στη βρω 

Κι όταν θα ξαναγυρίσω 
και µπρος στα πόδια σου θ’ αφήσω 
το σάκο µε το κόκκινο κουτί 
πρόσεξε πως θα τ’ ανοίξεις 
γιατί µιαν ώρα σαν της λείψεις 
πεθαίνει η καρδιά µου η κουτή 

Τ’ αξύριστα µου γένια 
τα σκέπασα µ’ αφρό 
µια αχτίδα βελουδένια 
τρυπώνει απ’ το λουτρό 
Ο ήλιος του Γενάρη κρυστάλλινο γαζί 
ακόµα µια φορά δυο άνθρωποι µαζί 
βάλανε τις µαύρες τους τις µπότες 
να βγούνε βόλτα στο παγκόσµιο χωριό 
Η Νέα Πόλις γέµισε ιππότες 
που τραγουδάνε για του κόσµου τον καιρό 
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Η ΜΠΛΟΥΖΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπάθας 

Ερµηνεία: Ελένη Βιτάλη 

 

Στέγνωσε απ’ του ανέµου τα φιλία 
στου µπαλκονιού τη κουπαστή 
Στέγνωσε εκείνη η µπλούζα µου η παλιά 
που πάνω σου είχε κρεµαστεί 

Θέλω ακόµα µια φορά 
καθώς θα τη φορά το κορµί 
Θέλω να τύχει να σε δω 
που βρέθηκες εδώ 
και να ’χω να `χω αγκαλιά 
του φούρνου το ψωµί 

Στέγνωσε εκείνη η µπλούζα µου η παλιά 
που τόσο σε είχε ερωτευτεί 

Στέγνωσε που θα πάει αυτή η δουλειά 
είπε η καρδιά µου στο µυαλό 
Και ένωσε τα µανίκια τα φαρδιά 
όπως τα δέναν σε τρελό 

Θέλω ακόµα µια φορά 
Καθώς θα προχωρά η ζωή 
Θέλω να τύχει να σε δω 
που βρέθηκες εδώ 
και να `χω να `χω αγκαλιά 
το πρώτο µου µωρό 

Στέγνωσε εκείνη η µπλούζα η παλιά 
και έχω µια λύπη σαν θυµό 
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Η ΩΡΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Χάρης Κατσιµίχας 

 

Καθώς η ώρα προχωρά 
καµιά φορά κάτι βλέπει 
πως ψάχνουν όλοι τη χαρά 
µα περνά απ’ την τσέπη 

Και τότε λέει στον ουρανό 
εδώ στη γη κάποιος κλέβει 
τους δίνω χρόνο αληθινό 
κι όµως δεν περισσεύει 

Πες µου τώρα 
σε πόση ώρα 
σε πόσα χρόνια σχολάς 
να σου δώσω κάτι 
ένα τρίτο µάτι 
πού και πού να µε κοιτάς 

Πες µου τώρα 
σε ποια άλλη χώρα 
θα ήθελες να περπατάς 
θες Ευρώπη, Ασία 
ανθρωποθυσία είναι η κάρτα που χτυπάς 

Καθώς η ώρα προχωρά 
καµιά φορά κάτι βλέπει 
πως µπήκαν όλοι στη σειρά 
για χιλιάδες πρέπει 
και τότε λέει στον ουρανό 
εδώ στη γη κάτι έχουν 
τους δίνω χρόνο αληθινό 
κι όµως να! δεν αντέχουν 

Πες µου τώρα 
σε πόση ώρα 
σε πόσα χρόνια σχολάς 
να σου δώσω κάτι 
ένα τρίτο µάτι 
που και που να µε κοιτάς 
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Πες µου τώρα 
σε ποια άλλη χώρα 
θα ήθελες να περπατάς 
θες Ευρώπη, Ασία 
ανθρωποθυσία είναι η κάρτα που χτυπάς 

Πες µου τώρα 
σε ποια άλλη χώρα 
θα ήθελες να περπατάς 
θες Ευρώπη, Ασία 
ανθρωποθυσία είναι η κάρτα που χτυπάς 
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ΝΑΙ ΘΑ ΠΩ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Μελίνα Ασλανίδου 

 

Ναι θα πω αφού µε ξέρω πάλι 
Ναι θα πω και µε µονό σανδάλι 
Θα ντραπώ, vα πω φοβάµαι τη ζωή. 

Ναι θα πω θα βρέξω το κεφάλι 
Ναι θα πω κι ας µε κοιτούν οι άλλοι 
Να χτυπώ, καινούρια πόρτα το πρωί. 

Δίχτυα ήταν τα χρόνια και τα τράβηξα, 
κι όσα σπαρταρούσανε τ’ ανάδειξα 
Σ’ έρωτες κι αγάπες µεσολάβησα, 
δίχτυα µου βαριά. 

Δίχτυα ήταν τα χρόνια κι ήπια θάλασσα, 
κι όµως κάτι αιώνια δε τα χάλασα 
Τρύπια παντελόνια πάµε γι’ άλλα σαν, 
σαν µικρά παιδιά. 

Ναι θα πω στους άλλους είπα όχι 
Ναι θα πω αφού η καρδιά µου το `χει 
Ν’ αγαπώ, µπορεί να το `χει κι η ψυχή. 

Δίχτυα ήταν τα χρόνια και τα τράβηξα, 
κι όσα σπαρταρούσανε τ’ ανάδειξα 
Σ’ έρωτες κι αγάπες µεσολάβησα, 
δίχτυα µου βαριά. 

Δίχτυα ήταν τα χρόνια κι ήπια θάλασσα, 
κι όµως κάτι αιώνια δε τα χάλασα 
Τρύπια παντελόνια πάµε γι’ άλλα σαν, 
σαν µικρά παιδιά. 

Δίχτυα ήταν τα χρόνια καρδιά µου, 
κι έσταζε οµορφιά 
άπιαστο δελφίνι η χαρά µου, 
που `χα συντροφιά. 

Δίχτυα ήταν τα χρόνια κι ήπια θάλασσα, 
κι όµως κάτι αιώνια δε τα χάλασα 
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Τρύπια παντελόνια πάµε γι’ άλλα σαν, 
σαν µικρά παιδιά. 

Ναι θα πω αφού το ξέρω πάλι 
Ναι θα πω και µε µονό σανδάλι 
Θα ντραπώ να πω φοβάµαι τη ζωή. 
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ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπάθας 

Ερµηνεία: Τάνια Τσανακλίδου 

 

Αχ πως µου `γινε 
τα αλφάβητο του είναι µου 
τραυλό 
Που είναι αυτό το κεφαλάκι 
που φυσούσε τον αυλό 
που είχε το όνειρο το σώµα 
µονοπάτι η αναπνοή 
κι έναν κόσµο είχε ακόµα 
των ανθρώπων η ζωή 

Οπωσδήποτε παράθυρο 

Οπωσδήποτε παράθυρο 
Να βλέπω έξω 
Να χαµογελώ 
Οπωσδήποτε παράθυρο 
Και ποιον δεν πήρα εγώ 
Με το καλό 
Οπωσδήποτε παράθυρο 

Για να πιστέψω πάλι 
από την αρχή 
Οπωσδήποτε παράθυρο 
Μπροστά σε µένα αλλάζει 
µια εποχή 

Αχ πως µου `γινε 
τα αλφάβητο του είναι µου 
τραυλό 
και το µαύρο χαρακάκι 
για τα σχέδια µου 
στρεβλό 
Ίσως να `φτασε η ώρα, 
ίσως να `ρθε η στιγµή 
να φυλάξω από την Πανδώρα 
την ελπίδα στο κουτί 
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Ελένη Βιτάλη 

 

Ξέρω µια λεύκα 
ξέρω δυο πεύκα 
κι ένα πλατάνι 

Το µέτωπό µου 
µακριά κοιτώντας 
ρυτίδες κάνει 

Βάζω το χέρι 
σ’ ένα ποτάµι 
διάφανο πίνω 

Τα βουνά µε τις χωρίστρες 
της πυρόσβεσης 
µε το ξύρισµα της άµεσης 
της πρόσβασης 

Τα βουνά ταπεινωµένα 
στη φωτιά παραδοµένα 
µαρτυρούν τη σκευωρία 
µιας απόσβεσης 

Μπορώ να κοιµηθώ 
να σηκωθώ 
και να πλυθώ 
µπορώ να σηκωθώ 
και να πλυθώ 
µια µέρα ακόµα 
Μα όταν θυµηθώ 
πως τη σιωπή µου 
έχουν βοηθό 
τους δίνω µια γροθιά 
στο στόµα 

Τα νερά µε τα φαρµάκια 
απ’ τα λιπάσµατα 
φαρµακώσανε της πλάσης 
τόσα πλάσµατα 
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Τα νερά τα πικραµένα 
κάποιοι τα ’χουν τοκισµένα 
που παλιά πολύ 
τους λέγαµε αποβράσµατα 

Μπορώ να κοιµηθώ 
να σηκωθώ 
και να πλυθώ 
µπορώ να σηκωθώ 
και να πλυθώ 
µια µέρα ακόµα 
Μα όταν θυµηθώ 
πως τη σιωπή µου 
έχουν βοηθό 
τους δίνω µια γροθιά 
στο στόµα 

Ξέρω µια λεύκα 
ξέρω δυο πεύκα 
κι ένα πλατάνι 

Το µέτωπό µου 
µακριά κοιτώντας 
ρυτίδες κάνει 

Βάζω το χέρι 
σ’ ένα ποτάµι 
διάφανο πίνω 

Σ’ ό,τι αγαπάω 
για κληρονόµο 
τη δίψα αφήνω 
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ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΛΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπάθας 

Ερµηνεία: Λιδάκης Μανώλης 

 

Όσο εσένα θ’ αγαπάω 
Πάλι µέσα µου θα πάω 
Ό,τι αξίζω θα σκορπάω 
Τέτοια ονειρευτά 

Όσο εσένα θα ’χω µόνο 
Λίγο λίγο θα ερηµώνω 
Μα η καρδιά θα µε σκεπάζει 
Απ’ τα αριστερά 

Σήµερα δεν ήθελα πολλά 
Σήµερα δεν ένιωθα καλά 
Σήµερα µιλούσα λίγο 
Κάπως έτσι καταλήγω 
Όταν η ψυχή παρακαλά 
Να’ ρθουνε τα µεν τα ναι 
Τα άλλα 

Σήµερα µιλούσα λίγο 
Κάπως έτσι καταλήγω 
Όταν η ψυχή παρακαλά 
Πάµε Θεέ µου εµείς οι δυο 
καλά 

Όσο εσένα θα κοιτάω 
Μες τα µάτια να ρωτάω 
Η ζυγαριά µου που κρατάω 
Λέει παντοτινά 

Όσο εσένα θ’ ανασαίνω 
Πάλι θα `χω εδώ δεµένο 
Το πιθανό, φυλακισµένο 
Να µου φτερουγά 
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ΤΖΙΛΝΤΑ (ΚΙ  ΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ) 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Νίκος Αντύπας 

Ερµηνεία: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας & Σπείρα Σπείρα 

 

Στον ουρανό 
λαµπυρίζουν τ’ άστρα 
Σαν βραδινό 
ρούχο στη κρεµάστρα 

Που το φοράς 
προχωράς 
κι αφήνεις 
τις γειτονιές 
µουσική να γίνεις 

Μια στροφή 
κι άλλη µια 
και στο βάθος βαµµένα 
σύννεφα 
και να ξεσπούσε βροχή 
να πιει η ψυχή 
Ασηµένια 

Μια στροφή 
κι άλλη µια 
και µεις 
στα σύννεφα 
και να ξεσπούσε βροχή 
να πιει η ψυχή 
Ασηµένια 
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ΤΡΟΜΑΞΑ 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου 

Μουσική: Γιάννης Σπάθας 

Ερµηνεία: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας & Ελένη Βιτάλη 

 

Μ’ έχουν τροµάξει κάποια νύχτα οι µεθυσµένοι 
κάτι αυτοκίνητα που βγαίνουν ξαφνικά 
στο πρόβληµα µου η φωνή σου θυµωµένη 
είδα µια ανάσταση χωρίς βεγγαλικά 
και τότε τρόµαξα, τρόµαξα 
πως ειν’ οι ευτυχισµένοι 

Μ’ έχουν τροµάξει κάτι ασκέπαστα πηγάδια 
πώς φτάνει απόκοσµος ο ήχος του κουβά 
η φαντασία µου που δίψαγε σκοτάδια 
µετά η ευθεία µου που πήγαινε στραβά 
και τότε τρόµαξα, τρόµαξα τι σκέπαζαν τα χάδια 

Κι άλλο, κι άλλο 
έχω µέσα µου θεό να βγάλω 
Κι άλλο, κι άλλο 
έχω µέσα µου καηµό µεγάλο 
καηµό µεγάλο 
θεό να βγάλω 

Μ’ έχει τροµάξει τόση ανάγκη να ρυθµίζω 
µε τις κουβέντες µου του τέλους τη ροή 
µα για την ώρα το κάστρο µου γκρεµίζω 
κοιµήσου φως µου, εσύ δουλεύεις το πρωί 
σεντόνι τ’ όνειρο και δώσ’ του τ’ ανεµίζω 

 

 

 


