


Λίγα λόγια...

Ο Δημήτρης Αγγελιδάκης γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1985 και 
μεγάλωσε στον Κρουσώνα Ηρακλείου Κρήτης. Είναι απόφοιτος του 
Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και από την παιδική 
του ηλικία ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική.

Ο Δημήτρης Σαμαρίτης γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1985. Κατάγεται από 
τη Σκαλωτή Σφακίων και τον Πρινιά Μαλεβιζίου. Είναι απόφοιτος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ασχολείται από 
μικρός με το τραγούδι και την κρητική μουσικοχορευτική παράδοση.

Ο Θέμης Φετοκάκης γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1990 στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Κατάγεται από το Βενί Μυλοποτάμου. Είναι απόφοιτος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Ρεθύμνου και από πολύ μικρή ηλικία ασχολείται με την παραδοσιακή 
μουσική.

Ο Θανάσης Μαυρόκωστας μετά το «Σαν είναι η θάλασσα γυαλί», το 
«Ποιος είναι εκείνος που πατεί», τις «Εποχές», τη συμμετοχή του στο 
«Αυγή τσ’ αυγής»  με το κρητικό κουαρτέτο, παρουσιάζει με τους 
συνεργάτες του τις "Γιορτές". Τον Θανάση, τον Δημήτρη, τον Θέμη και τον 
Δημήτρη τους ενώνει η πόλη του Ρεθύμνου όπου πέρασαν εκεί τα 
φοιτητικά τους χρόνια  σπουδάζοντας στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου. 
Εκεί έσμιξαν κάπου στο 2008 σαν φίλοι και φοιτητές και έκτοτε η 
μουσική τους πορεία είναι κοινή..



Βάλτε μας κρασί να πιούμε
Για σένα κόρη όμορφη
ήρθαμε να τα πούμε
και τα Καλά Χριστούγεννα
για να σου ευχηθούμε.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε 
και του χρόνου να σας πούμε. 
Σ ́ αυτό το σπίτι που `ρθαμε
τα ράφια είναι ασημένια
του χρόνου σαν και σήμερα
να `ναι μαλαματένια. 
Σ` aυτό το σπίτι που `ρθαμε
πέτρα να μη ραγίσει
και ο νοικοκύρης του σπιτιού
χρόνια πολλά να ζήσει. 
Εσένα πρέπει αφέντη μας
στις λίρες να καθίζεις
με τό `να χέρι να μετράς
τ` άλλο να τις χαρίζεις. 

Πολλά `παμε του αφέντη μας 
και της κυράς να πούμε 
που `ναι τα κάλλη της πολλά
για να τα διηγηθούμε. 
Κυρά ψιλή κυρά λιγνή
κυρά μαυροματούσα 
που `ναι τα κάλλη σου πολλά 
ωσάν την Αρετούσα. 
Του χρόνου σαν και σήμερα
ετούτη την ημέρα
να `μαστε όλοι μας καλά
στον καθαρό αέρα.

Μουσική - στίχοι: παραδοσιακοί
Λύρα - Τραγούδι: Θανάσης Μαυρόκωστας
Λαούτο - μαντολίνο - κρουστά: Μανώλης Δρίμης
Μπάσο: Μιχάλης Μαυράκης
Χορωδία: Λευτέρης Χαιρέτης, Εύα Χατζηδάκη, 
Κατερίνα Μαυράκη, Μιχάλης Μαυράκης
Επιμέλεια ενορχήστρωσης: Μανώλης Δρίμης
Ηχογράφηση, προγραμματισμός: MavrakiSound Recording Studio
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Ήθελα νά  ́ μουνα 
βοριάς

Ήθελα νά  ́ μουνα βοριάς
και πότε - πό́τε νότος
όντε θα λούγεις τα μαλλιά
να τα χαϊδεύω πρώτος.

Ήθελα νά  ́ μουνα βοριάς 
δέντρα να ξεπατώσω
να σου χαλάσω τα μαλλιά
που τα προσέχεις τόσο.

Στίχοι: παραδοσιακοί
Μουσική: Θανάσης Μαυρόκωστας

Λύρα - τραγούδι: 
Θανάσης Μαυρόκωστας

Λαούτο: Δημήτρης Αγγελιδάκης
Μπάσο: Μιχάλης Μαυράκης

Ηχοληψία: Μιχάλης Μαυράκης
Studio: Mavrakisound Recordings

Βασιλικός
και γιασεμί

Βασιλικός και γιασεμί
αρισμαρί και δυόσμο

να σε θωρώ στον κήπο μου 
να χαίρομαι τον κόσμο.

Βασιλικός και γιασεμί
 και δυόσμος και κανέλα

άφησε μπλιο τα πείσματα
και στο μπαξέ μου έλα.

Μουσική - Στίχοι:
Θανάσης Μαυρόκωστας

Λύρα - Τραγούδι:
Θανάσης Μαυρόκωστας

Τραγούδι: Δημήτρης Σαμαρίτης
Λαούτο: Δημήτρης Αγγελιδάκης

Μπάσο: Μιχάλης Μαυράκης

Ηχογράφηση, προγραμματισμός:
MavrakiSound Recording Studio
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Του έρωντά 
σου το κρασί

Του έρωντά σου το κρασί
ποτέ δε ξεθυμαίνει
όσο παλιώνει πιο πολύ
να πίνω μου γλυκαίνει.

Του έρωντά σου το κρασί 
ποτέ μου δε χορταίνω
για δε μου δίνεις να το πιω
μόνο μεταλαβαίνω.

Μουσική: Θανάσης Μαυρόκωστας
Στίχοι: Γιώργης Χριστοδουλάκης

Τραγούδι: Θανάσης Μαυρόκωστας
Λαούτο: Θέμης Φετοκάκης
Πνευστά: 
Γιώργης Σαλούστρος (Κεχρής)
Κρουστά: Νίκος Χριστόπουλος
Μπάσο: Γιώργος Τζωρτζάκης
Κιθάρα: Κώστας Μαρκάκης

Η ηχογράφηση έγινε στο 
studio ASTRA, Κώστας Μαρκάκης

Τα λούλουδα
του Μάη

Έβαλε πάλι σήμερο
το χρώμα που τση πάει

και παραπονεθήκανε 
τα λούλουδα του Μάη.

Στάσου στον ήλιο απέναντι
φώς μου να σ’ αντικρύσει
να πέσει από τη ζήλια του

στη θάλασσα να σβήσει.

Μουσική - Λύρα - Τραγούδι:
Θανάσης Μαυρόκωστας

Στίχοι:
Α: Αριστείδης Χαιρέτης ή Γιαλαύτης

Β: Παραδοσιακοί
Λαούτο: Δημήτρης Αγγελιδάκης
Κιθάρα ακουστική & 12χορδη: 

Κώστας Μαρκάκης
Μπάσο: Γιώργος Τζωρτζάκης

Ηχογράφηση, Μίξη ήχου:
studio ASTRA, Κώστας Μαρκάκης
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Έχω μια αγάπη
Έχω μια αγάπη για σένα που δε λέγεται
κι αν θέλω να την κρύψω στα μάτια φαίνεται.
Δεν τη χωράει ο κόσμος κι οι πέντε ουρανοί
έχω μια αγάπη για σένα που κι η μισή είναι πολλή.

Με μια ματιά σου μόνο κι ένα γλυκό φιλί
διώχνεις μακριά τον πόνο κι ανθίζει η ζωή.
Με μια ματιά σου μόνο και μια ζεστή αγκαλιά
διώχνεις μακριά  τον πόνο και πλημμυρίζω χαρά.

Έχω μια αγάπη για σένα σαν τα ψηλά βουνά
έχω μια αγάπη για σένα πάνω απ' τα σύννεφα.
Δεν τη χωράει ο κόσμος όλος κι όλες οι θάλασσες
έχω μια αγάπη μόνο για σένα μα εσύ τη χάλασες.

Έχω μια αγάπη, μόνο για σένα, έχω μια αγάπη, μοιάζει διπλή
έχω μια αγάπη, μόνο για σένα, που κι η μισή είναι πολλή.

Μουσική - Στίχοι: Θανάσης Μαυρόκωστας
Τραγούδι: Θανάσης Μαυρόκωστας, Δημήτρης Σαμαρίτης
Νησιώτικο και κρητικό λαούτο: Θέμης Φετοκάκης
Σαντούρι: Μίλτος Παπαϊωάννου
Κρουστά: Στέλιος Ανδρουλάκης
Μπάσο: Νίκος Τσακουντάκης
Ηχοληψία, μίξη, mastering: Studio Πύρηχος, Μενέλαος Νταγιαντάς
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7. Και που να φτάξει μια ζωή

Εσύ  εμονοπάντισες
τις ομορφιές του κόσμου
και που να φτάξει μια ζωή
να σε χορτάσω φως μου.

Η ομορφιά σου προκαλεί 
την προσοχή του κόσμου
κι έχω το δίκιο που και που
να σου ζηλεύω φως μου.

Μουσική: Θανάσης Μαυρόκωστας,
Στίχοι: Α: Θανάσης Μαυρόκωστας, Β: παραδοσιακοί
Λαούτο: Θέμης Φετοκάκης
Κιθάρα - κρουστά: Κώστας Μαρκάκης
Μπάσο: Γιώργος Τζωρτζάκης

Ηχογράφηση, Μίξη: Κώστας Μαρκάκης, studio ASTRA



8. Ο έρωντας κι ο ποταμός 
Ο έρωντας κι ο ποταμός έχουνε ίδια γνώση 
κι όποιος βουτήξει ακάτεχος θαρρεί πως θα γλυτώσει..

Γιατί την ώρα που θα μπεις ήρεμα μοιάζουν όλα 
κι έχεις στο νου σου πως θα βγεις και θα στεγνώξεις κιόλα...

Σα μπεις στσι φλόγες του σεβντά, στη μάνητα που έχει 
ο ποταμός όντε βρόντα ο ουρανός και βρέχει...

Δεν έχει πισωγυρισμό.. και ποιός το ’δε γραμμένο; 
να αλλάζει πίσω ο ποταμός.. ν’ανθίζει το καμμένο..

Μα ήθελα `γω και γράθηκα από τα θολά νερά σου, 
γιατί σαφή στον ποταμό βρίνομαι του σεβντά σου...

Μόλις στεγνώξει μια κλωστή με βάνει η μαύρη σκέψη.. 
να ξαναμπώ στον ποταμό και να με ξαναβρέξει...

Γιατί με καίει ο έρωντας.. και το κορμί μου λιώνει.. 
και η φωθιά που με κεντά στον ποταμό μερώνει...

Και με λαλεί σα τον κορμό του δέντρου που το κόνε, 
και ούτε ρίζες ή κλαδιά δεν έχει και γυμνό 'ναι...

Και να μπερδέψει δεν μπορεί.. κι όλο σιμώνει η ώρα, 
που θα βρεθεί στη θάλασσα του έρωντα με φόρα...

Λύρα - τραγούδι: Θανάσης Μαυρόκωστας
Στίχοι: Κώστας Κουτάντος, Μουσική: Παραδοσιακή (κοντυλιές - πεντοζάλι)
Σόλο λαούτο: Θέμης Φετοκάκης | Ρυθμικό λαούτο: Γιώργης Νταγιαντάς
Πνευστό: Γιώργης Σαλούστρος (Κεχρής) | Κρουστά: Στέλιος Ανδρουλάκης
Ηχογράφηση, Μίξη, Μaster: Studio Πύρηχος, Μενέλαος Νταγιαντάς
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Μουσική - στίχοι: Θανάσης Μαυρόκωστας
Λύρα - τραγούδι: Θανάσης Μαυρόκωστας
Κιθάρα-μεταλλόφωνο: Κώστας Μαρκάκης
Κόντραμπάσο: Γιώργος Τζωρτζάκης
Ηχογράφηση - μίξη: studio ASTRA, Κώστας Μαρκάκης

Σαλβάρι από μετάξι (νανούρισμα) 

Κοιμήσου γιασεμάκι μου, κοιμήσου αυγερινέ μου,
κι ο ήλιος να σκορπά χαρές, στο πέρασμά σου γιέ μου.
Και το φεγγάρι γέμωση, να 'χει στα όνειρά σου,
τ' αστέρια να σκορπίζονται σε κάθε πεθυμιά σου. 
Κοιμήσου και παρήγγειλα σαλβάρι από μετάξι
και να 'ναι όλη σου η ζωή μιαν αρχοντιά, μια τάξη.

Τα χείλη σου τα κόκκινα, να στάζουνε το μέλι,
στα μάτια σου τα γαλανά, να παίζουν οι αγγέλοι.
Κοιμήσου γιασεμάκι μου και μη φοβάσαι φως μου,
μαζί θα σεργιανίσομε, τις γειτονιές του κόσμου.
Στις πιο χαρούμενες στιγμές, θα 'μαστε ευτυχισμένοι,
στις πίκρες και στα βάσανα, σφιχτά αγκαλιασμένοι.

Κι αν κάποτε η ξενιτιά, σε πάρει μακριά μου,
να μην ξεχνάς τα λόγια μου, της σκέψης βασιλιά μου.
Να μην ξεχνάς τις ρίζες σου, κι αν πας σε ξένους τόπους,
να ζεις για το φιλότιμο, και ν' αγαπάς τσ' ανθρώπους.

Του κόσμου ετούτου που πατείς, να πάρεις την ευθύνη,
χώμα να πιάνεις και χρυσός, και μάλαμα να γίνει.
Τα λόγια τούτα που γροικάς, να πεις κι εσύ παιδί μου,
και στα δικά σου τα παιδιά, και να 'χεις την ευχή μου.
Να μην ξεχνάς τις ρίζες σου, κι αν πας σε ξένους τόπους,
να ζεις για το φιλότιμο και ν' αγαπάς τσ' ανθρώπους.



10.

Στίχοι: Α: Βέρα Σουλτάτου - Ξυλούρη, Β: Θανάσης Μαυρόκωστας, Γ: Παραδοσιακοί
Μουσική: Α-Β: Θανάσης Μαυρόκωστας, Γ: Παραδοσιακή, 
Λύρα - τραγούδι: Θανάσης Μαυρόκωστας | Τραγούδι: Δημήτρης Σαμαρίτης
Λαούτο: Δημήτρης Αγγελιδάκης | Λαούτο: Θέμης Φετοκάκης
Κιθάρα: Θωμάς Μπολάκης | Κρουστά: Στέλιος Ανδρουλάκης 
Μπάσο: Νίκος Τσακουντάκης
Ηχογράφηση, Μίξη, Μaster: Studio Πύρηχος, Μενέλαος Νταγιαντάς

Γιορτές

Έχω θωρώντας και γιορτές
παραμονές και σκόλες
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές
κι είσαι πιο πάνω απ' όλες.

Με τσι χαρές που μού  ́ δωκες
εδά και να πωθάνω
δε με πειράζει εχόρτασα
τον κόσμο τον απάνω.

Βάλε το πάπλωμα μπερντέ
να μην περνούν οι μπάλες
να θέσω να αποκοιμηθώ
στσι δροσερές σου αγκάλες.



Ποιος είδε 
αητό περήφανο11. 12.

Στη ρίζα 
του βουνού

Είμαι στη ρίζα του βουνού
και στην κορφή ταμμένος
κι από τσ' αγάπης το σταυρό
στην πλάτη φορτωμένος.

Στίχοι: Γιάννης Βιτώρος (Κένεντυ), 
Μουσική́: Θανάσης Μαυρόκωστας
Τραγούδι: Θανάσης Μαυρόκωστας
Λαούτο: Θέμης Φετοκάκης
Κιθάρα: Κώστας Μαρκάκης
Μπάσο: Γιώργος Τζωρτζάκης

Ηχογράφηση, μίξη ήχου: 
studio ASTRA, Κώστας Μαρκάκης

Ποιος είδε αητό περήφανο
στον κάμπο να φωλεύει

ποιος είδε άντρα μερακλή
στα πλούτη να ζηλεύει.

Του Ψηλορείτη τα πουλιά
στον κάμπο δε φωλένε

κι οι μερακλίδικες καρδιές
στα πλούτη δε ζηλένε.

Μουσική: Θανάσης Μαυρόκωστας
Στίχοι: Παραδοσιακοί, 

Λύρα, Τραγούδι:
Θανάσης Μαυρόκωστας

Λαούτο Κρητικό & Νησιώτικο:
 Θέμης Φετοκάκης

Πνευστό: Γιώργης Σαλούτρος(Κεχρής)
Κρουστά: Στέλιος Ανδρουλάκης

Κιθάρες, Μπάσο: Χάρης Βλασάκης

Ενορχήστρωση: Νταγιαντάς Μενέλαος
Ηχογράφηση, Μίξη, Master:

Πύρηχος Recording Studio



χορηγός




