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This is a scene at the 1:04 minute of the trailer of the movie Songs from the second 

floor of Swedish Director Roy Anderson who won the first prize in Cannes at the year 

2000 competition. It is a depiction of George Papandreou and a well known in Kavala 

cheese maker who are trapped in the traffic. George Papandreou is the depiction of a 

World Dictator of Sanity (Compared to the Solitary Man movie) and John the cheese 

Maker is a friend  of mine from the 4
th

 primary school in Kavala Greece. These two 

figures who have formed the current political system in Greece is the subject of this 

second booklet which is called  Τραγούδια από το ∆εύτερο Όροφο και άλλα (Songs 

from the second floor and other personal stories). 

 



 

 
Βενζινάδικο 
 
Στίχοι: Νικολακοπούλου Λίνα 
Μουσική: Παραδοσιακό 
Πρώτη εκτέλεση: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 
 
 
Να µπορούσα στα σύννεφα 
Papandreou and John are caught in the traffic and are worried 
να 'χα εγώ βενζινάδικο 
Water in oil 
στο κενό να κινδύνευα 
In a cartoonistic approach of good year with men at work 
για τ' αστέρι µου τ' άδικο. 
Unfair Troika Policies 
 
Οι καρδιές παλιοσίδερα 
σ' ένα σώµα κατάδικο. 
They say they have put Papandreou in Prison  
 
Φέρτε µου ποτήρια 
και σπάστε το γυαλί 
Can you predict the glasses break? Frazier TV series 
Κόφτε το φιλί 
In this way you may stop cancer 
να πίνω να γελώ. 
 
 
Που όλα τα χατίρια 
µου τ' άργησες πολύ 
κι έφυγα η τρελή 
ψηλά στον ουρανό. 
 
Να λησµονήσω µπορεί 
στον κόσµο πάλι να φτάνω 
From The movie 
Είµαι φορτίο βαρύ 
για τον καιρό τον τσιγγάνο. 
Great movie  which I watched 4 times 
 
Φωτιές καρδιές παλιοσίδερα 
κι ένας Θεός πάνω απ' τ' άδικο 
I watched Dimos Theos movie 2 times  
Άσε µε εµένα στα σύννεφα 
σ' ένα παλιό βενζινάδικο. 
Water also goes to the cloud  
 
Να µπορούσα στα σύννεφα 
την ψυχή µου ν' ανέβαζα 
It is questionable when the soul goes to the sky 
Μ' αστραπές τα γαλήνευα 
Τα παράπονα που έβαζα 
Στο µυαλό µου κι αρχίναγα 
Κι απ' την λύπη διασκέδαζα. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The whole song is a reference to the need for right votes, the bad traffic conditions in 

Aristotle University of Thessaloniki which some people acting fast manage to escape 

and the current situation in Google newsgroups.  

 



 
 

 

Μεγάλωσα  

 
Στίχοι: Χαρούλα Αλεξίου 
Μουσική: Χαρούλα Αλεξίου 
Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου 

 
 
Μεγάλωσα 
Στο τέρας της πόλης 
Ήπια φόβο πολύ, ήπια µόλυνση, ήπια ψέµα 
Κατάπια λόγια λιπαρά 
Ξεγλίστρησα από τον πόθο µου να µάθω 
Κορόιδεψα την δίψα µου να δω ... γιατί είµαι εδώ 
Μεγάλωσα 
Με αισθήµατα χηµείας, µε στυλ δοσοληψίας 
Με βλέµµατα συµπάθειας 
Και άσκοπης προσπάθειας να είµαστε καλοί 
Εµείς ; 
Άλλο εµείς άλλοι εµείς 
Πάντα γι` άλλα µιλάµε-Πάντα γι` άλλους µιλάµε. 
 
Πάντα γι` άλλους µιλάµε έτσι δεν πονάµε έτσι ξεχνάµε. 
 
Μεγάλωσα 
Τέρας της οικογένειας 
Ανούσιας ευγένειας µε ψευτουποταγή 
Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του µεγάλου 
∆εν σου µιλώ για βία, µιλάω για βιασµό 
Να ζεις την εφηβεία σηµαίνει πόλεµο 
Με µια εφηβεία λάσπη,στο σιχαµένο άστυ 
Ενήλικας µετά νευρωτικός 
Πάντα γι` άλλα µιλάµε- Πάντα γι` άλλους µιλάµε. 



 
Πάντα γι` άλλους µιλάµε έτσι δεν πονάµε έτσι ξεχνάµε. 
 
Μεγάλωσα 
Σύνδεση otenet 
Μετά στα Silhouette 
Σκεπάζουµε τους πόνους µε φαΐ 
Τα όνειρα σε σύνθλιψη, αργότερα η κατάθλιψη 
Φρικιό του Εγώ µε τσαµπουκά ναυαγό 
Πάµε γι` άλλα 
Βάλτο στα πόδια-πονάει πολύ 
Σε φτύνω σε φιλώ-δεν σε πάω µα σ` αγαπώ 
Παράνοια-διάνοια-επιφάνεια 
Στεριά- Πιάσαµε στεριά- Πιάσαµε στεριά 
∆άκρυα ... καυτά µου δάκρυα 
Ο πόνος µαλακώνει 
∆άκρυα ... καλά µου δάκρυα- Βιολογικός καθαρισµός 
 
Πάντα γι` άλλα µιλάµε- Πάντα γι` άλλους µιλάµε 
Πάντα γι` άλλους µιλάµε έτσι δεν πονάµε έτσι ξεχνάµε 
 
Μεγάλωσα 
Αγάπη πριν το Άλφα 
Και κάτω απ` το µηδέν το υποσυνείδητό µου 
Το χώµα του λασπώνει 
Τους σάπιους µου καρπούς ανακυκλώνει 
Μεγάλωσα 
Μα το παιδάκι κλαίει 
∆εν ξέρει γιατί φταίει. ∆εν έχει πού να πάει 
Τα νύχια του µασάει και βρέχει τα σεντόνια 
Αποσυρµένο χρόνια στης φάτνης του τα βάθη 
''Kαλά να πάθει- Καλά να πάθει- Καλά να πάθει'' 
Η µάνα του φωνάζει 
Του δίνει γάλα, το µαλώνει 
Έτσι πια θα το µεγαλώνει 
 
 
Πάντα γι` άλλους µιλάµε έτσι δεν πονάµε έτσι ξεχνάµε 
 
Μεγάλωσα θα πει να κάνεις το παπί 
Να ζεις την απουσία 
Να γίνεις εξουσία 
Να µάθεις να γελάς 
Και να παραφυλάς 
Να παίρνεις αποφάσεις 
Να απαγορεύεται να χάσεις 
Μεγάλωσα σηµαίνει 
Να ζεις µε αυτό που σ` αρρωσταίνει 
Να χτίζεις κι άλλα κεραµίδια 
Να βγάζεις τόνους τα σκουπίδια 
Να ρίχνεις σ` άλλους τ` άδικα 
Να βλέπεις πρωινάδικα 
Να ακούς πιστά τις αναλύσεις 
Να αιµοδιψάς για τις ειδήσεις 
Να λες και yes να λες και no 
Να συνηθίζεις τα πορνό 
Να πολεµάς στον καναπέ 
Να µην µπορείς χωρίς φραπέ. 
 
Πάντα γι` άλλους µιλάµε 



 
Μεγάλωσα θα πει 
Να` ρχεται η ανατροπή 
Οι καιροί να στη φέρνουν 
Τα µυαλά σου να γδέρνουν 
Να ζητάς να κουρνιάσεις 
Και να βρίσκεις οάσεις 
Στις ψυχώσεις των άλλων 
Που έχουνε για περιβάλλον 
Ίδιες φάτσες µε σένα 
Γόνατα λυγισµένα 
Όνειρα ξεχασµένα. 
 

 

Ο Γιάννης ο Φονιάς 
 
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 
Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Μητσιάς 

 
 
Ο Γιάννης ο φονιάς,  
Through Cheese dealers 
παιδί µιας πατρινιάς 
κι ενός µεσολογγίτη 
Through the local Jewish school system and the Thessaloniki movies aristocracy 
 
Προχτές την Κυριακή µετά απ' τη φυλακή 
επέρασ' απ' το σπίτι 
It is obvious that George Papandreou as the Jesus Christ of the local Cheese makers through 
the need for a right Pistevo 
Is out of Prison.  
 
Του βγάλαµε γλυκό, τού βγάλαµε και µέντα | 2x 
µα για το φονικό δεν είπαµε κουβέντα | 2x 
He probably visited a cheese makers house.  
 
Μονάχα το Φροσί µε δάκρυ θαλασσί 
στα µάτια τα µεγάλα 
From people who have lost their hair.  
Τού φίλησε βουβά τα χέρια τ' ακριβά 
From local Pasok car makers 
και βγήκε από τη σάλα 
 
∆εν µπόρεσε κανείς τον πόνο της ν' αντέξει | 2x 
Κι ούτε ένας συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη | 2x 
A lot of pain in the scene of the movie 
 
Κι ο Γιάννης ο φονιάς στην άκρη της γωνιάς 
µε του καηµού τ' αγκάθι 
This is a Kavala hospital story  
Θυµήθηκε ξανά φεγγάρια µακρινά και τ' όνειρο που εχάθη 
 By grand mothers who spoke Turkish fluently and were afraid of Andreas 

Papandreou war like attitude.  

 



 
 
Τhis is a clear description of the scene of the movie and a call for other song writers to pass 
the test. Great song.  
 
∆εν είναι η σιωπή φωνή  
 
Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου 
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 
Πρώτη εκτέλεση: Ρίτα Αντωνοπούλου 

 
 
Θέλουνε µια καινούρια αρχή 
λένε δεν θα µιλήσουν τώρα 
δεν τους σηκώνει η εποχή 
θα βγουν όταν περάσει η µπόρα. 
 
Κλείνονται µες στα σπίτια τους 
τα λένε µόνο µεταξύ τους 
αλλού τρέχουν τα νοίκια τους 
κι αλλού χρωστάνε την ψυχή τους. 
 
Έρχονται µάχες µη δειλιάσεις 
γίνε ο δρόµος να περάσεις 
δεν είναι η σιωπή φωνή 
φωνή είναι µόνο η φωνή. 
 
Έχουµε ακόµα λίγους γύρους 
να µας περάσουν για τρελούς 
να σκοτωθούµε από φίλους 
ν` αγκαλιαστούµε µε εχθρούς. 
 
Έρχονται µάχες µη δειλιάσεις 
γίνε ο δρόµος να περάσεις 
δεν είναι η σιωπή φωνή 
φωνή είναι µόνο η φωνή. 



 
 
 
Favourite song.  
 
To Φως στις 10π.µ 
Στίχοι: ∆ιονύσης Σαββόπουλος 
Μουσική: ∆ιονύσης Σαββόπουλος 
Πρώτη εκτέλεση: ∆ιονύσης Σαββόπουλος 

 
 
Το φως στις δέκα το πρωί έρχεται όλο πλάγιο 
εκεί που ήταν οι χείµαρροι και ξαναζωγραφίζει 
τους κήπους πάνω στο νερό να' χουν σκαλί 
δεµένη βάρκα και µια θάλασσα γυαλί. 
Και τις τετράκωπες να υψώνουν του οµίλου οι αθλητές 
και στο λιθόστρωτο ν' αστράφτουν µουσικές καµαρωτές 
και από τα πεύκα κι απ' τα διώροφα ξανά 
καλεί σαλπίζοντας τα ουράνια πρωινά. 
Κι ακούς παγώνια και ηλιόλουστο το τραµ ξαναγυρνά. 
 
Κι όµως, αυτό το πλάγιο φως µια µέρα θα φωτίσει 
την πιο απόκοσµη ερηµιά. Εσύ είχες ήδη αργήσει 
µέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχανε µπει 
και του σχολείου η πόρτα ορθώνονταν κλειστή 
µε τους αϊτούς να ξεπαγιάζουν στο µαρµάρινο κισσό 
και µε τους ήρωες να κοιτάζουν τον σβησµένο τους πυρσό 
αφού ο κόσµος σου, ο γνωστός, σ' αυτή τη γη 
που αγνός κι ανύποπτος µετέχει κάθε αυγή 
την ώρα εκείνη, απ' το κάδρο είχε ξαφνικά αφαιρεθεί. 
 
Το µεσηµέρι µαύρο φως, προπάντων στις καθέτους, 
η θάλασσα όλε πετάει στου οδηγού το τζάµι 
µα όταν γράψει µε µια πλάγια µολυβιά 
κιονοστοιχίες µε λιγάκι συννεφιά 
πίσω απ' τα µαύρα του γυαλιά ο κόσµος µπαίνει όλο φωνές 
ανεµιστήρες ξεκινούν και του εσπρέσο οι µηχανές 
γυάλινα στέγαστρα, ένας έγχρωµος βυθός 
δε σε πειράζει που είσαι τώρα µοναχός 
µια αγάπη πίσω απ' τις λέξεις συναντάς σ' αυτό το φως 
 
Το φως τραβιόταν θεϊκό στο ηλιοβασίλεµά του, 
πίσω απ' τη µάντρα της αυλής και το καµένο σπίτι 
είχαν απλώσει τα σεντόνια στο σχοινί 
έπαιζες µόνος, µα αισθανόσουν τη σκηνή, 
σαν θεατράκι επουράνιο µες στο κόκκινο το φως 
πίσω απ' τα σύννεφα να παίζει µε το παιδάκι του ο Θεός 
Ευτυχισµένοι µεταξύ τους, µακρινοί, 
-µε βλέπουν άραγε και µένα?- είχες σκεφτεί 
όπως απόψε που πλαγιάζεις σε µια κάµαρα αδειανή. 
 
Με την πόρτα γυρτή 
το φως του µπάνιου να γλιστράει στη σιωπή 
να σε νιώθω εδώ 
σ' αυτό το πλάγιασµα, σε τούτη την ηχώ. 
 
Ναι, µ' ένα φως τεχνητό, 
να βρει τον κόσµο το δικό µου σ' αγαπώ 
φως που τραγουδάει 
ενώ είναι νύχτα, κι ενώ εσύ δεν είσαι πλάι. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


