
A review of my visit to ∆ΕΘ.  

Για τις ∆ιακοπές 

 

Στίχοι: Βασίλης Νικολαΐδης 

Μουσική: Βασίλης Νικολαΐδης 

Πρώτη εκτέλεση: Βασίλης Νικολαΐδης 

 

 

Έφυγα γιατί ήτανε ώρα µου για φευγιό 

I stayed there 4 and 4 hours. 

 

Ψάχνοντας για τη στάµνα µου κι αυτό το καλοκαίρι 

As a Ph.D special scientist 

Ποιος σκυλοπνύχτης τ'όνειρο µπορεί να µεταφέρει 

Χωρίς να µου το κάνει Σεβάχ θαλασσινό; 

Men at work Land Down Under, Yalino Spiti 

 

Κι η γη της φετινής µου επαγγελίας 

∆εν ήταν απ΄τον Πειραιά χιλιόµετρα χιλιάδες 

∆εν είχα βλέψεις σαν κι αυτές που έχει ο Καββαδίας 

Η Ταϊτή και το Χονγκ Κονγκ βρισκόταν στις Κυκλάδες 

A friend of mine who worked at Santorini  as an Informatics  professor 

 

Είχε χιλιάδες Γερµανούς σαν να'ταν κατοχή 

Κι εµένα µου γεννήθηκε εύλογη απορία 

Εφόσον έρχονται εδώ χιλιάδες Γερµανοί 

Αν θα'πρεπε κι εγώ λοιπόν να πάω στη Γερµανία 

A reference to the song of Vangelis Germanos Anthropakos 

 

Τα φρύδια της ακόµα δεν είχε πειράξει 

Η τσιµπίδα να τους δώσει οµορφιά 

Μα ήταν γυναίκα τέλεια πριν κλείσει τα δεκάξι 

Κι εγώ δεν την αγάπαγα µόνο Πλατωνικά 

 

Είχε κάποιο ροµαντισµό το όλο φερσιµό της 

Μα µη νοµίσετε βέβαια πως µ' είχε ερωτευτεί 

Κράτησε την καρδούλα της µον' για τον εαυτό της 

Και έσπευσε στα γρήγορα να εξαφανιστεί 

A beautiful girl at ∆ΕΘ.  

 

Ένοιωσα τις ιδέες µου πολύ ξεπερασµένες 

Τα κρέντο µου και οι αρχές γκρεµίστηκαν στη γη 

Οι δεκαεξάχρονες δεν είναι πια παρθένες 

Κι η επανάστασή του sex έχει συντελεστεί 

 

Καθόµουνα και ρέµβαζα τη θάλασσα ηλίθια 

Μα µια φωνή µου ξύπνησε τον αλτρουισµό 

Μία γρια πνιγότανε και φώναζε "βοήθεια" 

Για να τη σώσω έπεσα ντυµένος στο νερό 

My decision to help.  

 

Σαν βγήκα ανακάλυψα ο διάολος να πάρει 

Μου'λειπαν και ταυτότητες, χρήµατα και χαρτιά 

Η θάλασσα µ'απάλλαξε απ'όλα αυτά τα βάρη 

Που παίζανε στα κύµατα τα αντιτορπιλικά 

Many robberies happen there.  

 

Καθόµουν και σκεφτόµουνα λοιπόν στην παραλία 

Στο κάτω κάτω της γραφής τι χάσαµε µωρέ 

Αφού σπανίως τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία 

Κι από ταυτότητα εµείς δεν είχαµε ποτέ 

 



Μια κοπελίτσα ευτυχώς βρέθηκε να µε σώσει 

Με τάιζε και µου'δινε για την επιστροφή 

Που να τα βρει κι η δύστυχη σε µένα να τα δώσει 

Ίσως και να τα ψάχνουνε τίποτα Γερµανοί 

Που να τα βρει κι η δύστυχη σε µένα να τα δώσει 

Ίσως και να τα κλαίνε τίποτα Γερµανοί 

During my stay we achieved the goal of  giving the leaflets. 

 

  


