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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ, Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,   

  

  

Σε ασςό ςξ ςέςαοςξ και ςελεσςαίξ ςεύυξπ για ςη τεςιμή υοξμιά γοά-Σε ασςό ςξ ςέςαοςξ και ςελεσςαίξ ςεύυξπ για ςη τεςιμή υοξμιά γοά-

φαμε για ςιπ επιςσυίεπ ςηπ ετημεοίδαπ μαπ και ςι καςατέοαμε μα κάμξσ-φαμε για ςιπ επιςσυίεπ ςηπ ετημεοίδαπ μαπ και ςι καςατέοαμε μα κάμξσ-

με χπ ςώοα, για ςιπ ρσμασλίεπ και ςιπ εκδηλώρειπ ςξσ Μξσρικξύ Συξλεί-με χπ ςώοα, για ςιπ ρσμασλίεπ και ςιπ εκδηλώρειπ ςξσ Μξσρικξύ Συξλεί-

ξσ ξσ ––έμα ρυξλείξ πξσ δεμ ρςαμαςά μα έουεςαι ρε διάλξγξ με ςημ κξιμχμί-έμα ρυξλείξ πξσ δεμ ρςαμαςά μα έουεςαι ρε διάλξγξ με ςημ κξιμχμί-

α ςηπ Ποέβεζαπ, και όυι μόμξα ςηπ Ποέβεζαπ, και όυι μόμξ--, για ςα ρσγκοξςήμαςα πξσ μαπ κίμηραμ ςξ , για ςα ρσγκοξςήμαςα πξσ μαπ κίμηραμ ςξ 

εμδιατέοξμ, για ςη μξσρική γεμικόςεοα τσρικά, για πξιηςέπ και ρκημξ-εμδιατέοξμ, για ςη μξσρική γεμικόςεοα τσρικά, για πξιηςέπ και ρκημξ-

θέςεπ πξσ γμχοίραμε...θέςεπ πξσ γμχοίραμε...  

  

Σαπ εσυαοιρςξύμε για μια ακόμη τξοά για ςημ αμαγμχρςική ραπ Σαπ εσυαοιρςξύμε για μια ακόμη τξοά για ςημ αμαγμχρςική ραπ 

ρςήοινη και αμαμεώμξσμε ςξ οαμςεβξύ μαπ για ςξ Σεπςέμβοη ςξσ 2017!ρςήοινη και αμαμεώμξσμε ςξ οαμςεβξύ μαπ για ςξ Σεπςέμβοη ςξσ 2017!  

  

Ιδιαίςεοεπ εσυαοιρςίεπ μα εκτοάρξσμε ποξπ ςξσπ καθηγηςέπ κ. Πέ-Ιδιαίςεοεπ εσυαοιρςίεπ μα εκτοάρξσμε ποξπ ςξσπ καθηγηςέπ κ. Πέ-

ςοξ Τρξλάκη και κ. Μαοία Τεοζή για ςημ πξλσπξίκιλη βξήθειά ςξσπ ρε ςοξ Τρξλάκη και κ. Μαοία Τεοζή για ςημ πξλσπξίκιλη βξήθειά ςξσπ ρε 

ασςό μαπ ςξ εγυείοημα!ασςό μαπ ςξ εγυείοημα!  

  

  

  

Καλή αμάγμχρη!Καλή αμάγμχρη!  

  

  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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       Σελίδα 3 Σηη Διαπαζών 

Με το 
μινυμα «Ασ 
μεγαλϊςουμε 
με το βιβλίο», 
το Ελλθνικό 
Τμιμα τθσ ΙΒΒΥ 
– Κφκλοσ του 
Ελλθνικοφ Παι-
δικοφ Βιβλίου, 
ςε ςυνεργαςία 
με τον Σφλλογο 
«Οι Φίλοι τθσ 
Μουςικισ», 
πραγματοποίθ-
ςαν το Σάββατο 
1 Απριλίου 
2017 τθν ετιςι-
α εκδιλωςθ για 
τθν Ραγκόςμια 
Θμζρα Ραιδι-
κοφ Βιβλίου 
ςτον Ρολυχϊρο 
τθσ Μουςικισ 
Βιβλιοκικθσ «Λίλιαν Βουδοφρθ» ςτο Μζγαρο Μουςικισ 
Ακθνϊν. Στθν εκδιλωςθ απονεμικθκαν τα ετιςια βρα-
βεία του Ελλθνικοφ Τμιματοσ τθσ ΛΒΒΥ ςε φυςικά πρόςω-
πα και φορείσ, που με τθ δράςθ τουσ καλλιεργοφν τθ 
φιλαναγνωςία, κακϊσ και τα βραβεία ςε δθμιουργοφσ 
για τθ ςυγγραφι, εικονογράφθςθ και μετάφραςθ λογο-
τεχνικϊν βιβλίων, ζκδοςθσ 2016, για παιδιά και νζουσ.  

Στθν κατθγορία για το Βραβείο ςε ςχολικό – μα-
κθτικό ζντυπο το οποίο καλλιεργεί τθ φιλαναγνωςία και 
προωκεί τθν ανάγνωςθ παιδικισ λογοτεχνίασ είχαμε τθ 
χαρά να διακρικεί θ ςχολικι εφθμερίδα «Στθ Διαπα-
ςϊν» του Μουςικοφ Σχολείου Πρζβεηασ. Ο ακλοκζτθσ 
ιταν οι εκδόςεισ Μεταίχμιο και το ζπακλο βιβλία αξίασ 
300 ευρϊ για τον εμπλουτιςμό τθσ ςχολικισ βιβλιοκι-
κθσ. 

Είναι πολφ ςθμαντικό, όχι μόνο για το ςχολείο 
μασ, αλλά κυρίωσ για τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ να ανα-
γνωρίηεται θ προςπάκειά τουσ και μάλιςτα από επίςθ-
μουσ φορείσ. 

Θ εφθμερίδα "Στθ Διαπαςϊν" εκδίδεται για τζταρ-
τθ χρονιά φζτοσ και μάλιςτα τα δφο τελευταία χρόνια 
ζχει καταφζρει να γίνει διμθνιαία με ςτακερό το αναγνω-
ςτικό κοινό τθσ Ρρζβεηασ. Τυπϊνονται 600 φφλλα ςε 
κάκε τεφχοσ και τα παιδιά ζχουν τθν ικανοποίθςθ να 
ςυνειςφζρουν ςτο ςχολείο τουσ, κακϊσ με τα ζςοδα τθσ 
εφθμερίδασ ζχουν αγοραςτεί ιδθ μία βιντεοκάμερα για 
τισ εκδθλϊςεισ μασ, ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ, ζνασ 
βιντεοπροβολζασ (πζρυςι), ζνα ακορντεόν, ζνα μεταλλό-
φωνο, ζνα μαντολίνο, ζνα cajon (καχόν) και μερικά μι-
κρόφωνα (φζτοσ). 

Το μεγαλφτερο, όμωσ, κζρδοσ είναι ότι τα παιδιά 
αρκρογραφοφν, παίρνουν ςυνεντεφξεισ από ςθμαντικζσ 
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προςωπικότθτεσ 
τθσ πόλθσ τουσ 
και όχι μόνο, 
ζρχονται ςε επα-
φι με ανκρϊ-
πουσ του πνεφ-
ματοσ, με ςυγ-
γραφείσ, ποιθ-
τζσ, θκοποιοφσ, 
ςκθνοκζτεσ και 
μουςικοφσ. Γρά-
φουν τα ίδια 
ποίθςθ και διθ-
γιματα που φι-
λοξενοφνται ςτισ 
ςελίδεσ τθσ εφθ-
μερίδασ και ενθ-
μερϊνονται για 
τθν επικαιρότθ-
τα, αλλά και τθν 
πολιτιςτικι και 
ιςτορικι ταυτό-
τθτα τθσ πόλθσ 

τουσ. Μζςα, λοιπόν, από αυτό το εγχείρθμα, προάγεται 
με ζναν εναλλακτικό και πιο δθμιουργικό τρόπο από τα 
ςτενά περικϊρια του προγράμματοσ ςπουδϊν θ φιλανα-
γνωςία, ο γραπτόσ λόγοσ και θ ελεφκερθ ςκζψθ των μα-
κθτϊν, κακϊσ και θ επαφι τουσ με ςφγχρονα κοινωνικά 
ηθτιματα και τισ τζχνεσ γενικότερα. 

Τζλοσ, δεν κα ιταν ίςωσ υπερβολι να ποφμε πωσ 
ςε μια εποχι που θ προςοχι των μακθτϊν μπορεί εφκο-
λα να μονοπωλθκεί από το διαδίκτυο και τθν τθλεόραςθ, 
και μόνο το γεγονόσ ότι τα παιδιά αυτά παράγουν γραπτό 
λόγο πζραν των ςχολικϊν υποχρεϊςεων αποτελεί ζνα 
επίτευγμα από μόνο του. Πταν αυτόσ βραβεφεται κιόλασ 
μασ κάνουν διπλά περιφανουσ! 

Ζνα μεγάλο "μπράβο" αξίηει ςε όλθ τθ ςυντακτικι 
ομάδα τθσ εφθμερίδασ "Στθ Διαπαςϊν" και ευχζσ για τθ 
ςυνζχιςθ του ζργου τουσ! 

Ζλλθ ιαπανίδου 
 
 

 
 
 

 

 Η εφημερίδα μας βραβεύεται...!!! 
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Με μεγάλθ μασ χαρά παραλάβαμε 
τθν Ρζμπτθ, 11 Μαΐου 2017, το 
ζπακλο για το βραβείο καλφτερου 
μακθτικοφ εντφπου που προωκεί τθ 
φιλαναγνωςία ςτο διαγωνιςμό που 
είχε διοργανϊςει το Ελλθνικό Τμιμα 
τθσ ΛΒΒΥ – Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Ραι-
δικοφ Βιβλίου. 

Και, φυςικά, το καταλλθλότερο 
ζπακλο για μια τζτοια διάκριςθ είναι 
τα... βιβλία! Ραραλάβαμε, λοιπόν, 
βιβλία -δικισ μασ επιλογισ- αξίασ 300 
ευρϊ από τισ Εκδόςεισ Μεταίχμιο 
(που ιταν ο ακλοκζτθσ μασ)! 

Θ δανειςτικι βιβλιοκικθ μασ ε-
μπλουτίηεται και κερδίηει όλο και πε-
ριςςότερουσ επιςκζπτεσ! 

 

Έπαθλο βιβλία αξίας 300 ευρώ από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο 

     Με τθ δικι ςασ πάντα υποςτιριξθ κατα-
φζραμε και φζτοσ να ςτθρίξουμε κι εμείσ με τθ 
ςειρά μασ το Μουςικό Σχολείο, που τόςο αγα-
πάμε...! 

     Σ’ αυτό το τζταρτο και τελευταίο τεφχοσ 
για τθ φετινι ςχολικι χρονιά οφείλουμε για μια 
ακόμα φορά να ςασ ευχαριςτιςουμε για τθ ςτα-
κερότθτά ςασ ωσ αναγνωςτικό κοινό ςτθ δθμο-
ςιογραφικι μασ προςπάκεια, χωρίσ τθν οποία 
δεν κα είχαμε καταφζρει να ςυνεχίηουμε με τον 
ίδιο ηιλο, αλλά και να προςπακοφμε να γινόμα-
ςτε όλο και καλφτεροι! 

     Με τθ ςυνδρομι του κακενόσ από εςάσ 
αγοράςαμε φζτοσ μουςικά όργανα για το ςχο-
λείο μασ και γι’ αυτό κζλουμε να ςασ ευχαρι-
ςτιςουμε κερμά που ιςαςταν για μια ακόμθ 
χρονιά ςυνοδοιπόροι ς’ αυτό μασ το ταξίδι.  

     Ζχουμε ιδθ παραλάβει το ακορντεόν μασ, 
ζνα μαντολίνο, ζνα νταοφλι, ζνα καχόν και μια 
ςειρά μικροφϊνων, ενϊ αναμζνουμε το καινοφ-
ριο μασ μεταλλόφωνο...!!! 

 
Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ, ωςτόςο, οφείλουμε 

να εκφράςουμε και προσ τουσ καθηγητέσ κ. 
Πέτρο Τςολάκη και κ. Μαρία Τερζή, οι οποίοι 
ςτήριξαν με πολλούσ τρόπουσ αυτήν την προ-
ςπάθεια! 

Σας εσταριστούμε! 
 

 

Τα καινούρια μας μουσικά όργανα ακούγονται... στη Διαπασών!!! 



                                                                                                     Διάπασων        φύλλο  No 1        Μάιος 2012 
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Bandallusia: Μια μπάντα-φαινόμενο  

Η ζπλέληεπμε πέηπρε! Μηα όρη θαη ηόζν «θαλνληθή» ζπλέληεπμε, αιιά ιίγν δηαθνξεηηθή, εθόζνλ έγηλε κέζω 
δηαδηθηύνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε βνήζεηα ηνπ skype. Oη Bandallusia δέρηεθαλ ηελ πξόηαζή καο γηα ζπλέληεπμε 
θαη ηνπο επραξηζηνύκε πνιύ γη’ απηό. Μηα κπάληα πνπ «γελλήζεθε ζην δξόκν» θαη αθόκα θαη ζήκεξα ζπλερίδεη 
λα παίδεη ζ’ απηόλ. Πεξηπιαλώκελε ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο θαη ζηα θαιληεξίκηα ηωλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, θα-
ζώο θαη ζηηο κνπζηθέο ζθελέο ηωλ δηαθόξωλ θεζηηβάι ηεο Ειιάδαο, έρεη απνθηήζεη πείξα θαη έρεη θεξδίζεη ηελ 
αγάπε ηνπ θόζκνπ. Η ζπλέληεπμε καδί ηνπο ήηαλ ηόζν ελδηαθέξνπζα πνπ ζέιακε λα ηε κνηξαζηνύκε καδί ζαο. 

Πότε ξεκινιςατε 
να κεωρείςτε Ban-
dallusia; 

Από το 2011. 
Αλλά θ τελικι μασ 
δομι είναι από το 
2014 και μετά. 

Ξεκινιςατε όλοι 
από τθν αρχι; 

Πχι. Σιγά-ςιγά μα-
ηευόμαςταν. Ριρε 
περίπου τρία χρόνια 
μζχρι να μαηευτοφμε 
όλοι μαηί. 

Τι είδοσ μουςικισ 
παίηετε; 

Αυτό είναι κάτι 
που το ψάχνουμε. Ο 
ιχοσ μασ είναι θλε-
κτρικόσ, αλλά οι ε-
πιρροζσ ζχουν ςτοι-
χεία από διάφορα 
είδθ μουςικισ και μουςικζσ από διάφορεσ χϊρεσ ενδεχομζνωσ. 
Είναι πολφπλευρο το υλικό. 

Ποφ παίηετε; 
Στο δρόμο παίηουμε πολφ. Από εκεί ξεκινιςαμε κιόλασ και 

παίηουμε και ςε μικρά μαγαηάκια. Τα κομμάτια του δίςκου μασ 
κα τα παρουςιάςουμε ςτο «Σταυρό του Νότου» ςτισ 7 Μαΐου. 

Γιατί επιλζξατε να παίηετε ςτο δρόμο; 
Πταν ξεκινιςαμε δεν είχαμε βγει ςτθν αγορά για να αναηθτι-

ςουμε δουλειά. Απλά παίηοντασ ςτο δρόμο βγάηαμε και ζνα μερο-
κάματο, γνωρίςαμε πάρα πολφ κόςμο και κάπωσ ζτςι ιρκαν οι 
προτάςεισ για δουλειά. Μπικαμε κι εμείσ ςτθ λογικι να δουλζ-
ψουμε ςωςτά και να ςτιςουμε καλφτερα ζνα πρόγραμμα που κα 
μπορεί να παρουςιαςτεί ςε μια μουςικι ςκθνι. Εκτόσ αυτϊν, ο 
δρόμοσ μάσ δίνει πράγματα που δφςκολα τα ςυναντάμε ςτα μα-
γαηιά. Στα μαγαηιά ζρχεται κόςμοσ που μπορεί να μθ κζλει να 
ακοφςει εςζνα, να κζλει να βγει με τθν παρζα του και ςτο back-
ground να παίηουν μουςικοί. Ενϊ ςτο δρόμο, όταν ςταματοφν, 
ςθμαίνει ότι ς’ ακοφνε, ότι κάτι τουσ τράβθξε, κάτι τουσ άρεςε, 
υπάρχει ζνα πιο ςτενό δζςιμο. Δεν υπάρχει κάποιοσ λόγοσ να 
ςταματιςουμε το δρόμο, περνάμε το ίδιο καλά όςο και παλιότε-
ρα και προςφζρει τθν ίδια ελευκερία. Είναι ωραίο. 

Μάκατε μόνοι ςασ μουςικι; Υπιρξαν δυςκολίεσ πάνω ς’ 
αυτό το κομμάτι; 

Ναι, αυτό είναι αλικεια. Ραλιότερα ίςχυε πιο πολφ, τϊρα οι 
περιςςότεροι ζχουμε μπει ςτθ διαδικαςία να κάνουμε και κανονι-
κά μακιματα. Ι είχαμε ξεκινιςει με άλλα όργανα και καταλιξαμε 
να παίηουμε άλλα. Ναι, φυςικά υπιρξαν δυςκολίεσ. 

Ξζρω ότι οι ίδιοι ςασ γράφετε μουςικι και ςτίχουσ. Από ποφ 
εμπνζεςτε για να γράψετε τουσ ςτίχουσ και τθ μουςικι ςασ; 

Ναι, γράφουμε εμείσ μουςικι και ςτίχουσ. Οι ςτίχοι των πε-
ριςςότερων κομματιϊν εκφράηουν είτε κακθμερινζσ ιςτορίεσ είτε 
παραμφκια και προςωπικά βιϊματα. Θ μουςικι, από τθν άλλθ, 
είναι γζννθμα κρζμμα τθσ μπάντασ. 

     Πιςτεφετε ότι θ 
κρίςθ ωκεί τον κό-
ςμο να ακοφςει 
εςάσ; 
     Θ κρίςθ πιςτεφω 
ωκεί γενικότερα τον 
κόςμο να κάτςει και 
να ψάξει νζα πράγ-
ματα. Εμείσ τυχαίνει 
να είμαςτε νζοι 
καλλιτζχνεσ μζςα 
ςτθν κρίςθ, αλλά 
δεν είμαςτε και οι 
μόνοι. Και αυτό 
είναι πολφ ευχάρι-
ςτο, επίςθσ. Τυχαί-
νει να απολαμβάνει 
μιασ αποδοχισ αυτό 
που κάνουμε ι με 
τθν πρϊτθ μασ δου-
λειά αυτό που ξεκι-
νάμε να πρεςβεφου-

με. Θ κρίςθ πάντα είναι και πολιτιςτικι κρίςθ, δεν είναι μόνο 
οικονομικι, οπότε είναι λογικό ςε τζτοιεσ περιόδουσ οι άνκρωποι 
να ψάχνουν κάτι καινοφριο. Πχι ότι κάνουμε κάτι καινοφριο που 
δεν ζχει ξαναγίνει, αλλά είμαςτε καινοφρια πρόςωπα, οπότε αυτό 
από μόνο του μπορεί να ωκιςει κάποιουσ να μασ ακοφςουν και 
να μασ κρίνουν αντίςτοιχα αν τουσ αρζςουμε ι όχι για να ςυνεχί-
ςουν να μασ ακοφν ι όχι. 

Τι ελπίηετε και τι προςδοκείτε για το μουςικό ςασ μζλλον; 
Κατ’ αρχάσ, να μείνουμε ζτςι όπωσ είμαςτε. Ρερνάμε ωραία 

και δεν κα κζλαμε αυτό να χαλάςει. Ράντα ζχουμε ςτο μυαλό μασ 
μεγαλφτερα  πράγματα. Κζλουμε να αναδειχτεί ο πρϊτοσ μασ 
δίςκοσ, να βγάλουμε κι άλλουσ δίςκουσ, να παίξουμε παντοφ, να 
παίξουμε ςε όλθ τθν Ελλάδα, αν είναι εφικτό και εκτόσ Ελλάδασ, 
να γνωρίςουμε πολφ κόςμο, να ανζβουμε ςε ςκθνζσ μαηί με καλ-
λιτζχνεσ που καυμάηουμε. Είμαςτε ακόμα ςτθν αρχι, οπότε οι 
ςτόχοι και τα όνειρα είναι πάρα πολλά. 

 
Ελπίηουμε, λοιπόν, θ Bandallusia να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ 

και ευχόμαςτε ό,τι καλφτερο για τθ μουςικι τθσ πορεία! 
 
Τα μζλθ του ςυγκροτιματοσ είναι οι: 

-Ηλιάνα Παςπάλα: Τραγοφδι, Μπεντίρ 
-Γιώργοσ Αντώνθσ: Τραγοφδι, Τουμπελζκι, Νταοφλι, Νταϊρζσ 
-Ορζςτθσ Γαργουλάκθσ: Φλάουτο, Φλογζρα 
-Μιχάλθσ Χριςτου: Λαοφτο, Μπουηοφκι, Κικάρα 
-Κωςτισ Παναγοφλθσ: Ηλεκτρικι και Ακουςτικι Κικάρα 
-Αποςτόλθσ Στακόπουλοσ: Ακουςτικι Κικάρα, Μπαγλαμάσ 
-Αλζξανδροσ Ορφανόσ: Τρομπζτα, Ιρλανδικό Μπουηοφκι,   Λφρα 
-Στζλιοσ Χρυςανκόπουλοσ: Ηλεκτρικό Μπάςο, Βιολί, Μπουηοφκι  
-Ηρακλισ Τςεςμελισ: Τφμπανα 

 

 

Ζένια Ρούσσοσ, Γ’ Γσμνασίοσ 
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Έλληνες  Συνθέτες  και  Στιχουργοί 

 Ο  Λουκιανός Κηλαηδόνης  

γεννικθκε το 1943 ςτθν Κυψζλθ και πζκανε 
ςτισ 7 Φεβρουαρίου 2017 ςε θλικία 74 ετϊν 
ςτο Μαροφςι. Το είδοσ τθσ μουςικισ που τον 
απαςχολοφςε ιταν θ ελλθνικι. Υπιρξε τρα-
γουδιςτισ, ςυνκζτθσ και ςτιχουργόσ και ζπαιηε 
πιάνο. 

Θ καλλιτεχνικι καριζρα του ξεκίνθςε ςτισ 
αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970, όταν ζγραψε τθ 
μουςικι για τθ κεατρικι παράςταςθ του 
ζργου τθσ Κωςτοφλασ Μθτροποφλου, "Θ Ρόλθ 
μασ". Τα τραγοφδια, ςτον ομότιτλο δίςκο που 
κυκλοφόρθςε, ερμινευςαν θ Βίκυ Μοςχολιοφ 
και ο Μανϊλθσ Μθτςιάσ. Συνζχιςε παραγωγι-
κόσ με πολλά τραγοφδια και περιςςότερθ μου-
ςικι (προςωπικοί δίςκοι, ςυμμετοχζσ και ςυ-
νεργαςίεσ, μουςικι ι/και ςτίχουσ για κεατρικά 
και κινθματογραφικά ζργα, για τθλεοπτικζσ 
εκπομπζσ, κ.ά.). Ρολλά από τα τραγοφδια του 
αγαπικθκαν και τραγουδικθκαν πολφ («Είμαι 
ζνασ φτωχόσ και μόνοσ καουμπόι», «Μια μζρα 
μιασ Μαίρθσ», «Ο φμνοσ των μαφρων ςκυ-
λιϊν», «Ντίςκο», κ.ά.). Είχε κάνει πάρα πολλζσ 
ηωντανζσ εμφανίςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα και 
ςτθν Κφπρο. 

Για δζκα χρόνια ζγραφε αποκλειςτικά τθ 
μουςικι για το «Ελεφκερο Κζα-
τρο» («Ελεφκερθ Σκθνι»), με επιλεγμζνα κομ-
μάτια να περιλαμβάνονται ςτο άλμπουμ 
«Ράμε μαζςτρο». Υπιρξε βαςικόσ ςυνκζτθσ 
των παραςτάςεων του «Κεςςαλικοφ Κεά-
τρου» τθσ πρϊτθσ περιόδου. Ζχει ςυνεργαςτεί 
με το Εκνικό Κζατρο, με το Κρατικό Κζατρο 
Βορείου Ελλάδοσ, με το Λαϊκό Κζατρο του Λ. 
Τριβιηά, με τθν παιδικι ςκθνι τθσ Ξζνιασ Καλο-
γεροποφλου κ.ά. 

Ζχει γράψει μουςικι για τισ ταινίεσ: «Οι 
κυνθγοί» και «Ο κίαςοσ» του Κόδωρου Αγγε-
λόπουλου, «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» του Ραντε-
λι Βοφλγαρθ και «Οι Ακθναίοι» του Βαςίλθ 
Αλεξάκθ, κακϊσ και για πολλζσ τθλεοπτικζσ 
εκπομπζσ.  

 

Ευαγγελία Κρανιώτθ, Α΄ Γυμναςίου 

Ο Σταύρος Κουγιουμτζής  
ιταν Ζλλθνασ ςυνκζτθσ και ςτιχουργόσ με μικραςιατικι καταγωγι. Γεν-
νικθκε το 1932 ςτθ Κεςςαλονίκθ, και ςυγκεκριμζνα ςε ζναν προςφυγι-
κό καταυλιςμό κοντά ςτισ φυλακζσ Γεντί-Κουλζ, και πζκανε το 2005 ςε 
θλικία 73 ετϊν από ανακοπι καρδιάσ. Τα καλλιτεχνικά ρεφματα που 
ακολουκοφςε ιταν το λαϊκό, το ελαφρολαϊκό και το ζντεχνο. 

Άρχιςε να αςχολείται με τθ μουςικι ςε θλικία 15 ετϊν και ζκανε 
ςπουδζσ ςτθ Σχολι Ριάνου του Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ. Το 1952 
άρχιςε να εργάηεται ωσ πιανίςτασ ςε νυχτερινά κζντρα τθσ πόλθσ. Το 
1960 ζγραψε το πρϊτο του τραγοφδι, το "Ρεριςτεράκι", με το οποίο 
ςυμμετείχε ςτο φεςτιβάλ του Ε.Λ.. (μετζπειτα Ε..Τ.), το οποίο ερμινευ-
ςε θ Ηωι Κουροφκλθ. Αργότερα γράφει επιτυχϊσ το "Μθ μου κυμϊνεισ 
μάτια μου", που ερμθνεφτθκε αρχικά από τθ Χορωδία  Φ. Ε. Μ. 
(Φιλαρμονικι Εταιρία Μάντηαροσ) και ςτθ ςυνζχεια από το Γιάννθ Ρου-
λόπουλο, όπωσ και το "Αν δεισ ςτον φπνο ςου ερθμιά". Συνεργάςτθκε 
και με άλλα μεγάλα ονόματα τθσ μουςικισ ςκθνισ, όπωσ θ Καίτθ Χωμα-
τά και ο Γιάννθσ Βογιατηισ.  

Το 1966 ζγραψε τθ μουςικι για "Το ταξίδι", του Γιϊργου Κζμελθ, ςτο 
Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδασ, ςε ςκθνοκεςία Ευγζνιου Σπακάρθ, κι 
ζτςι εμφανίςτθκε πρϊτθ φορά ςτο χϊρο του κεάτρου. Το 1967 μετακό-
μιςε ςτθν Ακινα, ϊςτε να ςυνεργαςτεί με τθ διςκογραφικι εταιρεία 
ΜΛΝΟΣ και με τουσ τότε ανερχό-
μενουσ τραγουδιςτζσ, Γιϊργο 
Νταλάρα, Χαροφλα Αλεξίου, Γιάν-
νθ Καλατηι και Γιάννθ Ράριο. Τθν 
περίοδο εκείνθ ζγραψε τα ςθμα-
ντικότερα κομμάτια τθσ καλλιτε-
χνικισ του πορείασ: Ποφ 'ναι τα 
χρόνια (Α. Δαςκαλόπουλοσ), Να 
'τανε το '21 (Σ. Τςϊτου) –το τρα-
γοφδι που τον απογείωςε– Κά-
που νυχτώνει (Σ. Κουγιουμτηισ), 
Όλα καλά κι όλα ωραία (Σ. Κουγι-
ουμτηισ), Ο ουρανόσ φεφγει βα-
ρφσ (Σ. Κουγιουμτηισ), Ζτςι είν' οι 
ανκρώποι (Σ. Τςϊτου).  

Αν και όντασ ο ίδιοσ ςτιχουργόσ, ςυνεργάςτθκε και με άλλουσ επίςθσ 
μεγάλουσ ςτιχουργοφσ, όπωσ το Μάνο Ελευκερίου, Κϊςτα Βίρβο, Σϊτια 
Τςϊτου, Μιχάλθ Μπουρμποφλθ, Λευτζρθ Ραπαδόπουλο και ποιθτζσ, 
όπωσ το Γιϊργο Κζμελθ, Ντίνο Χριςτιανόπουλο και Κϊςτα Βάρναλθ. 
Επίςθσ, ςυνεργάςτθκε και με άλλουσ μεγάλουσ ερμθνευτζσ, όπωσ το Δ. 
Μθτροπάνο, τθν Α. Βίςςθ, τον Α. Καλογιάννθ και τθν Ε. Αρβανιτάκθ ςε 
μία από τισ μεγαλφτερεσ επιτυχίεσ τθσ το "Το κόκκινο φουςτάνι". Τρα-
γοφδια του ερμινευςε και θ ςφηυγόσ του Αιμιλία Κουγιουμτηι. 

Μετά από τα 11 χρόνια ςιωπισ που ακολοφκθςαν, κατά τθ διάρκεια 
των οποίων γφριςε ςτθ Κεςςαλονίκθ, τθν πόλθ που τόςο αγαποφςε, 
χάρθ ςτο Γιϊργο Νταλάρα επανεμφανίςτθκε ςτο προςκινιο το 1998. 
Τότε ζγραψε καινοφργια κομμάτια βαςιςμζνα ςτθ βυηαντινι παράδοςθ, 
που θχογραφικθκαν ςτο Μζγαρο Μουςικισ με τον Νταλάρα και τθν 
Αιμιλία Κουγιουμτηι και με τθ ςυνοδεία χορωδίασ. Ο τίτλοσ του δίςκου 
ιταν "Φμνοι αγγζλων ςε ρυκμοφσ ανκρϊπων". Θ τελευταία διςκογραφι-
κι του παρουςία το 2001 ιταν το "Ζβρεχε ο κόςμοσ", με 11 τραγοφδια 
που ζγραψε με τθν κόρθ του Μαρία Κουγιουμτηι και το Γιϊργο Χριςτο-
δοφλου. 

 

Ανδριανι Καλαμπόγια, Α΄ Γυμναςίου 
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Ποια είναι θ ιςτορία τθσ 
καντάδασ ςτθν Πρζβεηα; 

Ππωσ ςε όλεσ τισ μικρζσ 
πόλεισ τθσ Ελλάδοσ, δεν 
υπιρχαν οι ορχιςτρεσ τότε, 
υπιρχαν διάφορεσ παρζεσ 
που κάνανε το κζφι ςτα 
μαγαηιά. Τζτοιεσ παρζεσ 
είχε πολλζσ θ Ρρζβεηα, θ 
οποία πραγματικά φθμιηό-
ταν, γιατί εκτόσ από τθ 
φωνθτικι μουςικι παίηανε 
και όργανα ακόμα, παίηανε 
κικάρεσ, κορνζτεσ, ακορ-
ντεόν, παίηανε πάρα πολλά 
όργανα... Και επειδι θ 
Ρρζβεηα τότε ιτανε μια 
πολιτεία που δεν είχε αυτο-
κίνθτα και οι νφχτεσ ιταν 
ιςυχεσ, εμείσ μαηευόμαςταν ςτθν ταβζρνα το βράδυ και από τθν 
ταβζρνα παίρναμε τισ κικάρεσ και φζρναμε γφρα όλθ τθν Ρρζβεηα, 
ςε ςθμείο που, για να μθ μασ ενοχλοφνε, θ αςτυνομία μασ προ-
ςτάτευε, ενϊ τουσ άλλουσ δεν τουσ άφθνε να τραγουδάνε. Θ Ρρζ-
βεηα ιτανε μια πολιτεία ςτθν οποία ωρίμαηε το είδοσ αυτοφ του 
τραγουδιοφ. Δεν τραγουδοφςαν ςτισ άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Θ 
Ρρζβεηα είχε αυτό το χάριςμα, ιταν ςτοιχείο τθσ πόλθσ.  

Η καντάδα ςχετίηεται κυρίωσ με τα Επτάνθςα. Θεωρείτε ότι θ 
Πρζβεηα επθρεάςτθκε από το Ιόνιο; 

Βζβαια, επθρεάςτθκε θ Ρρζβεηα, δεν μποροφςε να γίνει αλ-
λιϊσ, γιατί πάρα πολλοί κάτοικοι των Λονίων νιςων ιρκανε και 
μείνανε ςτθν Ρρζβεηα και αυτοί αποτζλεςαν ςτζκια, αποτζλεςαν 
εςτίεσ που αναπτφχκθκε θ καντάδα. 

Εςείσ πότε ξεκινιςατε να αςχολείςτε με τισ καντάδεσ; 
Από το Γυμνάςιο, από το 1948. Θ Ρρζβεηα είχε αυτό το χάρι-

ςμα, το να τραγουδάνε ςτισ ταβζρνεσ και ςτισ γειτονιζσ, ιταν πάρα 
πολφ διαδεδομζνο αυτό το είδοσ μουςικισ ςτθν πόλθ. 

Τι περιεχόμενο είχαν οι καντάδεσ; 
Συνικωσ τα τραγοφδια ιταν ερωτικά, τραγοφδαγαν τα παιδιά 

για να ακοφν οι κοπζλεσ. Ο κακζνασ που αγάπαγε μια κοπζλα, 
πθγαίναμε παρζα και τθσ τραγουδάγαμε το βράδυ. Και παρότι θ 
αςτυνομία τότε το απαγόρευε διότι το τραγοφδι ξφπναγε τουσ 
ανκρϊπουσ που ικελαν να πάνε για δουλειά τθν επόμενθ μζρα, 
εν τοφτοισ όταν ιμαςταν εμείσ, θ παρζα, θ αςτυνομία μασ προςτά-
τευε. 

Οι καντάδεσ τραγουδιόντουςαν και κάπου αλλοφ εκτόσ από 
τισ ταβζρνεσ; Για παράδειγμα, ςε πανθγφρια ι ςε γιορτζσ; 

Πχι, τραγουδιόντουςαν πάρα πολφ ςτισ ταβζρνεσ. Τθν εποχι 
εκείνθ ςτθν Ρρζβεηα θ μοναδικι διαςκζδαςθ ιταν θ ταβζρνα. Δεν 
είχε τίποτα άλλο πζρα από τα μαγαηιά αυτά, που ποφλαγαν το 
κραςί και τουσ μεηζδεσ: τον Αμβρόςιο, τον Γκάφα και άλλα, ςτα 
οποία ςφχναηαν οι νζοι τθσ εποχισ και αφοφ εκεί τα πίνανε, μετά 
κάνανε και μια γφρα ςτθν πόλθ. Τα βράδια μετά τισ δϊδεκα που θ 
ταβζρνα ζκλεινε, το γλζντι ςυνεχιηόταν ςτισ γειτονιζσ. 

Πϊσ μακαίνονταν τα τραγοφδια, από πατζρα ςε γιο; 
Από τισ ςυναναςτροφζσ. Ιξερε ζνασ ζνα τραγοφδι απ’ τον πατζ-

ρα του ι απ’ το περιβάλλον του και το μακαίναμε κι εμείσ. Ρροφο-
ρικά, κάνοντασ παρζα με παλιότερουσ μακαίναμε κι εμείσ τα τρα-
γοφδια αυτά.  

Υπιρχαν επαγγελματίεσ κανταδόροι ι το αςκοφςαν όλοι απο-
κλειςτικά ωσ χόμπι; 

Πχι, εραςιτζχνεσ όλοι. Υπιρχαν οριςμζνοι οι οποίοι παίηανε  
 

ςτθν ορχιςτρα. Ραίηανε 
ακορντεόν, κικάρα, μπου-
ηοφκι, κορνζτα, παίηανε 
διάφορα όργανα και φτιά-
χνανε τθν ορχιςτρα. Και 
μία από τισ ορχιςτρεσ 
ιταν και θ "Καλλιτεχνι-κι 
Συντροφιά τθσ Ρρζβεηασ", 
ζτςι λεγόταν. Θ Καλλιτεχνι-
κι Συντροφιά ιτανε ξα-
κουςτι εδϊ ςτθν Ιπειρο. 
Ζκαναν χορό τα Γιάννενα ι 
θ Άρτα, αυτοφσ φϊναηαν. 
Δεν είχαν τότε εδϊ ςτθν 
Ιπειρο άλλεσ ορχιςτρεσ. 
Μόνο θ Ρρζβεηα είχε και 
αυτι λόγω τθν Επτανι-
ςων. 
Ποια είναι θ κζςθ τθσ 

καντάδασ ςτθ ςθμερινι Πρζβεηα; 
Σιμερα δεν υπάρχει καντάδα. Ζχει ςταματιςει το φαινόμενο 

αυτό, διότι τα μαγαηιά τα οποία υπιρχαν τότε ιταν ςυνικωσ 
ςτζκια, δθλαδι ιταν μαγαηιά όπωσ του Αμβρόςιου, του Μυηίκου, 
που δεν είχαν μουςικι, αλλά τραγοφδι. Αυτά τα πράγματα ςιγά 
ςιγά ξεφτίςανε, ζφυγαν από τον πρωταγωνιςτικό ρόλο. Αναπτφ-
χκθκαν τα πικάπ, ενϊ πριν δεν υπιρχαν τζτοια πράγματα εδϊ. 
Αν είχε ζνα γραμμόφωνο κάποιοσ και δυο τρεισ δίςκουσ, αυτόσ 
ιταν ο Κατςικοβόρδοσ, ο οποίοσ ιταν παλιόσ κανταδόροσ και 
μερακλισ, του άρεςαν τα τραγοφδια και είχε ζνα μαγαηί. 

Μπορεί  να  αναβιϊςει  θ  καντάδα  ςτθν  Πρζβεηα; 
Αποκλείεται να αναβιϊςει θ καντάδα ςτθν Ρρζβεηα. Δεν τρα-

γουδάει τϊρα ο  κόςμοσ. Μετά εξαπλϊκθκαν τα πικάπ, εξαπλϊ-
κθκαν τα γραμμόφωνα, τα μαγαηιά είχανε μουςικι δικι τουσ. Με 
το πικάπ χάκθκαν οι κανταδόροι από τθν Ρρζβεηα. Γιατί μπορεί 
ςτο μαγαηί να υπιρχαν 30 πελάτεσ και ςτουσ 25 να άρεςε το 
πικάπ. Δεν ικελαν τραγοφδια κι ζτςι ςταμάτθςε να τραγουδά ο 
κόςμοσ. Χϊρια θ φτϊχεια που κάλπαηε. Δεν είχε ο κόςμοσ διάκε-
ςθ να βγει και να τραγουδιςει, τον απαςχολοφςανε άλλα προ-
βλιματα, το κζμα τθσ εργαςίασ, το κζμα τθσ αποκατάςταςθσ.  

Εςείσ πότε ςταματιςατε να τραγουδάτε καντάδεσ; 
Εγϊ ςταμάτθςα από το 1960. Εδϊ και 50 χρόνια, γιατί άρχιςε 

θ μουςικι να μπαίνει, οπότε ςιγά ςιγά αυτοί που τραγουδοφςαν 
περιορίςτθκαν. Ενϊ πρϊτα ζλεγε ο άλλοσ «πάμε να ακοφςουμε 
τα παιδιά», μετά ςιγά ςιγά μπικαν τα πικάπ, μπικαν τα καινοφ-
ρια τραγοφδια, μπικαν οι δίςκοι, μπικαν τα μαγνθτόφωνα, μπι-
καν τα καςετόφωνα και γζμιςε ο τόποσ. Ριγαινεσ να κάτςεισ ςτο 
μαγαηί και ο άλλοσ δεν ικελε, ζλεγε ςτο μαγαηάτορα να βάλει 
ζνα δίςκο. Ζβαηε το δίςκο και κανείσ δεν τραγοφδαγε, ποιοσ να 
τραγουδιςει... 

Αν μποροφςατε κα ξαναφζρνατε το ζκιμο τθσ καντάδασ 
ςτθν Πρζβεηα; 

Είναι πολφ δφςκολο. Δεν υπάρχουν ειδικά μαγαηιά τϊρα, 
τότε ιταν τα μαγαηιά τα ίδια ςτα οποία ςφχναηαν αυτοί που τρα-
γουδοφςαν. Τα μαγαηιά αυτά ζκλειςαν. Ραλιότερα θ καντάδα 
ιταν τρόποσ διαςκζδαςθσ, αλλά οι εποχζσ αλλάξανε, αλλάξανε 
τα ικθ και τα ζκιμα... 

 

 Άλκηστις Κσρίτση, Στρατούλα Κοστρούμπα,  

Ελισάβετ Τσαούση, Γεράσιμος Μαρκής,   

Α’ Γσμνασίοσ 
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Η παράδοση της καντάδας στην Πρέβεζα: 
συνομιλώντας με τον κύριο Λεωνίδα Μπαρκούζο, παλιό κανταδόρο 
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Ο Γιώργος Βέης επισκέφτηκε το Μουσικό Σχολείο  
την Παγκόσμια Ημέρα της Ποίησης  

και είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του  

Τελ Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Πνίεζεο, 21 Μαξηίνπ 2017, ν πνηεηήο, θξηηηθόο, δηπισκάηεο Γηώξγνο Βέεο ήηαλ θαιεζκέλνο ηνπ Σπιιόγνπ 
«Πεξί Βηβιίνπ» ζε κηα εμαηξεηηθή εθδήισζε γηα ηελ Πνίεζε. Με ηελ επθαηξία απηή, αιιά θαη ηε κεζνιάβεζε ηεο θ. Άλλαο Αθεληνπιίδνπ θαη 
ηεο θ. Σνθίαο Παζζά είρακε ηε ραξά λα ηνλ ππνδερηνύκε θαη ζην ζρνιείν καο, λα ηνλ γλσξίζνπκε από θνληά, λα κηιήζνπκε καδί ηνπ γηα ηε 
δσή ηνπ, ην έξγν ηνπ, ηα ηαμίδηα ηνπ, ηελ πνίεζε... Κη ελώ ε ζπληαθηηθή νκάδα είρε εηνηκάζεη κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ηνλ θαιεζκέλν καο, ε 
ζπδήηεζε καγλήηηδε όιν θαη πεξηζζόηεξνπο θαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο γελληόληνπζαλ... Σαο παξαζέηνπκε ινηπόλ, έλα κέξνο ηεο 
απνιαπζηηθόηαηεο ζπδήηεζεο πνπ είρακε κε απηήλ ηελ αμηνζαύκαζηε πξνζσπηθόηεηα: ηνλ θ. Γηώξγν Βέε. 

Από ποφ πιρατε τθν ζμπνευςι ςασ να ξεκινι-
ςετε να γράφετε ποιιματα; 
Τθν πιρα από τουσ ςυμμακθτζσ μου, ςτο ςχολείο. 
Ξεκίνθςα να γράφω ςτθ Γϋ Δθμοτικοφ. Αν το κατα-
λαβαίνετε αυτό, καταλαβαίνετε τι μπορϊ να ζχω 
γράψει. Ζχω γράψει για τα παιδιά, ζγραφα για τουσ 
φίλουσ μου και αυτό που ιταν ςθμαντικό είναι ότι 
οι φίλοι μου μου ζλεγαν να γράψω κι άλλα. Και 
γράφαμε ο ζνασ με τον άλλον για τθν παρζα. 
Ζγραφα για να περνάμε καλά, τραγουδάκια,  ποιι-
ματα που είχαν ομοιοκαταλθξία, ρυκμό. Ιτανε, 
βζβαια, ξεπατικοτοφρεσ,  λζξεισ παλιζσ, δεν ξζρω αν 
υπάρχουν πια˙ αντίγραφα, δθλαδι, ποιθμάτων που 
μασ άρεςαν, τθσ εποχισ εκείνθσ, Δροςίνθ, δθλαδι, 
Ραλαμά κτλ. Αυτό που μου άρεςε όμωσ ιταν θ ςυ-
νζχεια, ότι υπιρχε μια ανάγκθ να κάνουμε αυτά τα 
παιχνίδια. Και βζβαια κάναμε και απαγγελίεσ ερα-
ςιτεχνικζσ πζρα από τισ εκνικζσ γιορτζσ. Επίςθσ, 
αυτό που είχε ςθμαςία είναι ότι καταλάβαινα ότι θ 
ποίθςθ δεν είναι κάτι ατομικό, ότι αφοροφςε και 
κάποιον άλλο. Αργότερα, ξεκίνθςα να γράφω ιςτοριοφλεσ και ςτθ 
Δϋ Δθμοτικοφ θ δαςκάλα ζβλεπε ζνα παιδί που διάβαηε κάτι άλλο 
απϋ το βιβλίο κι ιταν το τετράδιο με τα διθγιματα. Για καλι μου 
τφχθ και καλι μασ τφχθ δεν μασ επζβαλε καμία ποινι, αλλά είπε 
‘να διαβάηετε τα διθγιματα του Γιϊργου ςτο διάλειμμα ι ςτο 
ςπίτι’ και μζνα με παρότρυνε να γράφω. Δεν μασ ζριξε κανζνα 
κεραυνό ότι κάναμε αταξία. Αυτά ιταν τα ςπζρματα. Ιταν οι αρ-
χζσ για να καταλάβω ότι είναι κάτι ςθμαντικό να γράφεισ ποιιμα-
τα και διθγιματα. Ιμουν, δθλαδι, μικροφλθσ ςτθ Δϋ Δθμοτικοφ 
και ιξερα ότι είχα ζνα τετράδιο ςτο οποίο ζγραφα. Κι αν ζπαιρνα 
καλοφσ βακμοφσ θ μαμά μου μου ζπαιρνε 100φυλλο τετράδιο για 
να γράφω τα διθγιματα και ζχω ακόμα. Αυτά τα βιϊματα για τον 
ποιθτι είναι κατακλυςμικά, είναι ςθμαντικά, κοςμογονικά. Πςεσ 
βιογραφίεσ ποιθτϊν διάβαςα, οι παιδικζσ θλικίεσ τουσ ιταν κακο-
ριςτικζσ για το μζλλον. Αν κάτι πιγαινε ςτραβά ςτο ςπίτι ι ςτο 
ςχολείο, εγϊ δεν κα ςυνζχιηα, γιατί θ ποίθςθ είναι κομμάτι τθσ 
κοινωνίασ και θ κοινωνία κομμάτι τθσ ποίθςθσ. Καταλάβαινα, 
δθλαδι, το ςυλλογικό εκεί πζρα, ςτο ςχολείο. Ιμουν τυχερόσ που 
είχα καλοφσ γονείσ και καλοφσ δαςκάλουσ. Είμαι το παιδί των 
δαςκάλων μου επίςθσ. Και κζλω να πω πόςο τυχερζσ και τυχεροί 
είςτε, κορίτςια και αγόρια εδϊ, που ζχετε δαςκάλουσ που αγα-
ποφν αυτό που κάνουν. Το βλζπω από τθν πρϊτθ ςτιγμι που 
ιρκα. Το ςχολείο είναι και ποιθτικό εδϊ αν μου επιτρζπετε. Ροίθ-
ςθ και μουςικι είναι αδζρφια, είναι αδερφζσ μοφςεσ και ςυναγω-
νίςτριεσ. Κατά τον Χζγκελ, θ κορυφαία τζχνθ του κόςμου είναι θ 
ποίθςθ και τον διορκϊνει ο μακθτισ του και λζει, όχι, είναι θ μου-
ςικι. Γιατί θ μουςικι δεν ζχει ανάγκθ από λζξεισ καν. Θ μουςικι 
μεταδίδεται ελεφκερα χωρίσ τα δεκανίκια ι τα φορεία των νοθμά-
των, που είναι καμιά φορά οι ταλαιπωρθμζνεσ λεξοφλεσ, τραυμα-
τιςμζνεσ από τθ χριςθ. Γιατί ο ποιθτισ, ζχει να κάνει αυτό, να 
κακαρίςει βρωμιζσ που ζχουν οι λζξεισ πάνω από τθ χριςθ. Τραφ-
ματα που ζχουν υποςτεί οι λζξεισ. Ο ποιθτισ είναι γιατρόσ από 
μια άποψθ, ενϊ ο μουςικόσ ζχει τισ κλίμακεσ και δίνει το μινυμα. 
Καταλαβαίνετε πόςο ςθμαντικό είναι να κάνετε μουςικι. 

     Θα ικελα να ςασ ρωτιςω αν ςασ ζχει επθρεάςει 
το γράψιμο κάποιου άλλου ποιθτι και τι επιπτϊ-
ςεισ είχε αυτό ςε ςασ. Αν άλλαξε τον τρόπο με τον 
οποίο γράφετε. 
     Στθν τζχνθ δεν υπάρχει παρκενογζνεςθ. Γεννιοφ-
νται από επιδράςεισ όλα τα πράγματα. Μζςα μασ 
ζχουμε τισ φωνζσ των άλλων. Είμαςτε τα βιβλία που 
ζχουμε διαβάςει και ςυγκεκριμζνα οι ποιθτζσ και οι 
ποιιτριεσ που ζχουμε διαβάςει. Φυςικά είμαςτε 
επθρεαςμζνοι και ζχουμε δφο επίπεδα επίδραςθσ. 
Τθσ ςυνειδθτισ και τθσ αςφνειδθσ. Στθν αςφνειδθ 
μπαίνει και θ κρυπτομνθςία. Είναι μια λζξθ που τθ 
δθμιοφργθςε ζνασ ςυγγραφζασ του περαςμζνου 
αιϊνα. Είναι κάτι που διαβάηουμε και το ζχουμε 
αποβάλει, αλλά αυτό υπάρχει μζςα μασ και εμφανί-
ηεται. Στο πρϊτο επίπεδο με ζχουν επθρεάςει όλοι 
οι μεγάλοι Ζλλθνεσ ποιθτζσ: ο Σεφζρθσ, ο Ελφτθσ, ο 
Εμπειρίκοσ, κυρίωσ το δθμοτικό τραγοφδι, που με 
ακολουκεί ζωσ τϊρα. Υπάρχουν ςτιγμζσ που δεν το 
αντιλαμβάνομαι, αλλά γράφω με δεκαπενταςφλλα-

βο και τομι ςτον ζβδομο ςτίχο. Και εγϊ δεν ικελα να γράψω με το 
δθμοτικό τραγοφδι τθν ϊρα εκείνθ ωσ δάςκαλο, βγαίνει όμωσ το 
δθμοτικό, βγαίνει ο δεκαπενταςφλλαβοσ, ο εκνικόσ ςτίχοσ, ο δικόσ 
μασ. Με ζχει επθρεάςει επίςθσ θ ξζνθ ποίθςθ, γιατί μικρόσ διάβαηα 
ξζνεσ γλϊςςεσ και είχα μεταφράςει ξζνουσ ποιθτζσ. Για να απαντιςω 
για τθ δικι μου ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ με επθρζαςαν και Αμερικα-
νοί τθσ γενιάσ του 60’, οι λεγόμενοι μπιτ ποιθτζσ (beat generation), 
που μετζφραςα κιόλασ. Ραράλλθλα και Γάλλοι, γιατί κάνοντασ Γαλλι-
κά διάβαηα και γαλλικι ποίθςθ ςιγά-ςιγά ςτο ςχολείο και όταν πιρα 
το πτυχίο των γαλλικϊν διάβαηα Jean Joubert, του οποίου μετά ζγινα 
κι εγϊ ςυνάδελφόσ, ζγινα διπλωμάτθσ, όπωσ αυτόσ. Αργότερα με 
επθρζαςαν και οι Κινζηοι. Αλλά θ κυριότερθ επίδραςθ για μζνα ιταν 
θ τρίτομθ ανκολογία του Μιχάλθ Ρεράνκθ. Εγϊ μπικα ςτο δθμοτικό 
το '67 και βγικα με το τζλοσ τθσ δικτατορίασ και τότε είχαμε περιορι-
ςμζνα βιβλία, δεν μποροφςαμε να βροφμε εφκολα πολλοφσ ποιθτζσ, 
υπιρχε μια λογοκριςία, αλλά ο Ρεράνκθσ ιταν γενικόσ και εκεί διά-
βαςα πάρα πολλά ποιιματα. Μου ζκανε εντφπωςθ ο Καββαδίασ με 
τα ταξίδια του, κακϊσ πάντα ικελα να ταξιδζψω κι εγϊ. Ιταν ζνασ 
από τουσ ποιθτζσ που με ςτιγμάτιςαν. Ικελα κι εγϊ να ταξιδεφω, 
όπωσ και ο πατζρασ μου, ο οποίοσ ιταν αςυρματιςτισ -όπωσ ο Καβ-
βαδίασ- πρϊτα ςε εμπορικό πλοίο και μετά ςε πολεμικό και κακϊσ 
διάβαηα Καββαδία, μεγάλωνα μαηί μ’ αυτά τα ταξίδια. Και επρόκειτο 
θ ποίθςθ του Καββαδία να είναι προφθτικι για μζνα, γιατί πιγα 
ςτουσ ωκεανοφσ που πιγε κι αυτόσ. Με ϊκθςε να βγω απ’ το καβοφκι 
τθσ γειτονιάσ. Με ϊκθςε να βγω ςτον κόςμο. Με βοικθςε να ξζρω 
ότι μπορείσ να ηεισ καλά και ζτςι, ταξιδεφοντασ δθλαδι. Δθλαδι θ 
ποίθςθ ζμπαινε ςτθ ηωι του, ιταν πολφ ςθμαντικό αυτό. Αυτά δεν τα 
καταλάβαινα τότε όμωσ, ιταν τα αςφνειδα. 

Εκτόσ από τουσ ποιθτζσ ςάσ ζχει επθρεάςει και θ κουλτοφρα των 
λαϊν ςτισ διάφορεσ χϊρεσ που μείνατε; 

Με επθρζαςε ο τρόποσ των ποιθτϊν των χωρϊν αυτϊν. Στθν ποίθ-
ςθ -για τθν οποία είμαςτε ςιμερα εδϊ- και όχι τόςο ςτθν πεηογραφί-
α, αυτό που με επθρζαςε πολφ ιταν ο τρόποσ με τον οποίο οι ντόπιοι 
ποιθτζσ δοφλευαν. Ριο πολφ ζνιωςα ζνα διάλογο μαηί τουσ, γιατί εγϊ 
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πιγα διαμορφωμζνοσ, κάπωσ, εκεί, αλλά ο ποιθτισ είναι μια μάηα 
που πλάκεται ςυνζχεια˙ όςο ςτατικόσ είναι, τόςο κακόσ ποιθτισ είναι, 
όςο ανοιχτόσ είναι, προςπακεί να αλλάηει. Ο μεγάλοσ μασ ποιθτισ, ο 
Ελφτθσ, ζκανε πάντοτε άλματα. Μζχρι που πζκανε άλλαηε τισ μορφζσ. 
Ρροςπακοφςε να κάνει κάτι άλλο. Δεν ζγραψε δυο ι τρία Άξιον Εςτί, 
που κα μποροφςε, αλλά κάνει αλλαγζσ. Στθ δικι μου περίπτωςθ 
ζπαιξε ρόλο θ Αςία, όπου ζχω δαπανιςει περίπου 10-12 χρόνια, δου-
λεφοντασ και ηϊντασ εκεί, και μάλιςτα γνϊριςα από κοντά ποιθτζσ, 
ιδίωσ τθσ Κίνασ. Είναι αναπόφευκτο να ςε επθρεάςουν. Υπάρχουν 
περιπτϊςεισ που ο ποιθτισ είναι μονόχορδοσ, μονολικικόσ και από 
τθν αρχι μζχρι το τζλοσ τθσ καριζρασ του, τθσ ηωισ του, τθσ ποιθτικισ 
του γραφισ παραμζνει ο ίδιοσ, όπου και να  πάει κα γράψει το ίδιο 
πράγμα. Και αυτό επίςθσ είναι μζςα ςτθν ποίθςθ, εξαρτάται πάντα 
και ςτα μακιματα που κάνετε και ςτθ ηωι και ςτθ ςχζςθ των ανκρϊ-
πων και ςτθν τζχνθ, το αποτζλεςμα. Δεν μετράει θ πρόκεςθ, δεν με-
τράει τίποτα άλλο παρά το χαρτί, το τυπωμζνο βιβλίο. Θ πρόκεςθ αν 
επθρεαςτϊ ι όχι είναι φςτερο. Τα πρϊτο είναι να μπορϊ να δουλζψω 
αυτά που ζχω ςτο μυαλό μου. Να βγάλω κάτι που να είναι μουςικό, 
εναρμονιςμζνο με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ που υπάρχουν. 

Τι ςθμαίνει για ςασ να γράφετε ποίθςθ; 
Είναι πολφ μεγάλο ερϊτθμα αυτό. Είναι κζμα ψυχοςωματικό. 

Γράφεισ ποίθςθ, γιατί δεν μπορείσ 
να κάνεισ αλλιϊσ. Εγϊ πλζον γρά-
φω ποιιματα που με διαλζγουν. 
Από μια ςτιγμι και μετά πολλοί 
ποιθτζσ και ποιιτριεσ γίνονται 
φερζφωνα τθσ ποίθςθσ. Δθλαδι θ 
ποίθςθ είναι μαηικι, ολιςτικι. 
Μετά ζρχεται ο κόςμοσ, δθλαδι, 
όπωσ ο μουςικόσ ι ο γλφπτθσ 
βλζπει 4-5 κυβικά μζτρα μαρμά-
ρου και αμζςωσ νομίηει και ξζρει 
ότι εκεί υπάρχει θ Αφροδίτθ τθσ 
Μιλου. Σε μζνα τα ποιιματα 
ζρχονται, όχι πολφ ςυχνά, αλλά όταν ζρχονται πρζπει να τα γράψω. 
Δεν προλαβαίνω πάντα να αποδϊςω αυτό που ζχω μζςα μου, γιατί 
καμιά φορά είναι ςυμπυκνωμζνο άμορφα και γράφοντάσ το για να το 
ξεκακαρίςω μπορεί να το χαλάςω. Μπορεί να μθν μείνει τίποτα ςτο 
τζλοσ. Είναι μια διαδικαςία ψυχικι, είναι κάτι νευρϊνεσ ςτον εγκζφα-
λο που παράγουν κάποια μθνφματα, κάποιουσ ςπινκιρεσ και βλζπουν 
οι ποιθτζσ, όπωσ κι εγϊ, τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Είναι μια 
απόκλιςθ. Για να το αποδϊςεισ αυτό κζλει πολλι δουλειά, πολφ χρό-
νο και δεν τα καταφζρνω πάντα. Το ποίθμα όμωσ ξανάρχεται, οπότε, 
όταν βρω χρόνο παίρνω τα μοτίβα που ζχουν ζρκει ςτο μυαλό μου και 
τα γράφω. Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ζμπνευςθσ, δουλειάσ και ενόσ Χ 
παράγοντα, που εγϊ προςωπικά δεν μπορϊ να τον ονομάςω διαφο-
ρετικά. Είναι μια ζφοδοσ από το αςφνειδο και από το ςυλλογικό αςφ-
νειδο. Είναι από τα πράγματα που υπάρχουν μζςα μασ και τα κουβα-
λάμε από μνιμεσ προθγουμζνων. Ρολλζσ φορζσ γράφω για πράγματα 
που αφοροφν άλλουσ και δεν τουσ ξζρω. 

Ζχει μελοποιθκεί κάποιο από τα ποιιματά ςασ; 
Αρκετά. Υπάρχουν ςτο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε. Το τελευ-

ταίο είναι το ‘’Οία, Σαντορίνθ’’ και ςε λίγο κα βγει ζνα CD με 11 μελο-
ποιθμζνα ποιιματα από τον κ. Κανάςθ Νικόπουλο. 

Υπάρχουν κάποιεσ ςυμβουλζσ που κα μποροφςατε να δϊςετε ςε 
νζουσ ποιθτζσ, ςυγγραφείσ για το πϊσ να εκφράηονται; 

Ναι, μπορϊ να δϊςω. Αυτζσ που μου ζδωςαν. Θ δικι μου πολφ 
μικρι οδθγία είναι να διαβάηουμε τουσ κλαςικοφσ ποιθτζσ, να διαβά-
ηουμε τουσ δαςκάλουσ, γιατί οι δάςκαλοι ζχουν το μζτρο.  Ζχουν κα-
ταςταλάξει πράγματα που μποροφν να μασ βοθκιςουν να ξεκινιςου-
με μαηί τουσ. Ρρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ τι ζχει γραφτεί ςτο χϊρο ι 
ςε δυο-τρεισ λογοτεχνίεσ εκνικζσ, δθλαδι, Γαλλία, Αγγλία, Ελλάδα και 
να υπάρχει ζνα μζτρο και βάςει αυτϊν των οδθγιϊν γραφισ, οδθγιϊν 
πλεφςθσ να αρχίςει κανείσ να βλζπει τα δικά του. Θ δεφτερθ οδθγία 
είναι να υπάρχει -κατά τθ γνϊμθ μου-  πφκνωςθ και μουςικι. Να υ-
πάρχει, δθλαδι, μια αρμονία ςε αυτό που γράφει κανείσ και να είναι 
πυκνόσ ο λόγοσ, να μθν είναι αναλυτικόσ. Πςο πιο αναλυτικόσ ο λόγοσ 

 

γίνεται, τόςο πιο δφςκολα θ ποίθςθ μαηεφεται εκεί μζςα. Θ ποίθ-
ςθ είναι λάμψθ, είναι ςαν ζνα κομμάτι που βγαίνει μζςα από ζνα 
μεγάλο αρικμό πραγμάτων και ξεχωρίηει ςαν διαμάντι, ςαν χρυ-
ςάφι. Ο μεγαλφτεροσ ποιθτισ του 20οφ αιϊνα -κατά τθ γνϊμθ 
πολλϊν- ο Ezra Pound, μία λζξθ ζδινε όταν τον ρωτοφςαν νζοι 
ποιθτζσ προσ το τζλοσ του βίου του και αυτι θ λζξθ ιταν ζνα ρι-
μα, “condensare”:  να πυκνϊνει κανείσ το λόγο του. Το τρίτο που 
κα μποροφςα να πω είναι να υπάρχει διάλογοσ με τουσ ποιθτζσ. 
Δθλαδι, να μθν είναι κανείσ απομονωμζνοσ και νιϊκει ότι ανακά-
λυψε τον τροχό ι τθν πυρά. Κα πρζπει να υπάρχει μια ανταλλαγι, 
να υπάρχει μια επαφι με ποιθτζσ για να ξζρει κανείσ πϊσ πορεφε-
ται. Το τζταρτο είναι να μθν είναι κανείσ αυτάρεςκοσ, φίλαυτοσ, 
αυτιςτικόσ, εγωιςτισ και νάρκιςςοσ, επειδι του ζχει δϊςει ο Κεόσ 
αυτό το χάριςμα. Ρρζπει να είναι απλόσ, ταπεινόσ και ζτοιμοσ να 
κάνει βιματα προσ τα πζρα, να κάνει αλλαγζσ, να μθ χαρεί που 
ζφταςε κάπου και του είπαν οι κριτικοί ότι είναι καλόσ. Μια φίλθ 
μου, θ Διμθτρα Χριςτοδοφλου, λζει ότι πρζπει να το αφιςεισ 
αυτό, να πετάξεισ από το γραφείο όλα τα χαρτιά και να βάλεισ 
καινοφργια. Να προκαλζςεισ τον εαυτό ςου να γράψει κάτι και-
νοφργιο. 

Εςείσ γράφετε περιςςότερο όταν είςτε χαροφμενοσ ι λυπθμζ-
νοσ; 
Ανικω ς’ αυτοφσ που ποίθ-
ςθ δεν μποροφν να γράψουν 
χαροφμενοι. Πταν είμαι χα-
ροφμενοσ, θ χαρά και θ ευ-
τυχία είναι τόςθ, που δεν 
ζχω χρόνο να κάνω αυτό. 
Αλλά θ ποίθςθ με μζνα δου-
λεφει ιαματικά όταν υπάρ-
χουν προβλιματα ι εντάςεισ 
ι οτιδιποτε άλλο που δεν 
είναι χαρά. Μπορϊ να κυμθ-
κϊ λίγουσ ποιθτζσ που 

ζγραψαν χαροφμενοι. 
Πόςο ςθμαντικό είναι για ζναν καλλιτζχνθ και ειδικά ςτισ 

μζρεσ μασ να είναι ςτρατευμζνοσ; 
Ξεκίνθςα και είπα πριν ότι είμαι εδϊ που είμαι ςιμερα και μιλάω 
με αυτιν τθν ιδιότθτα τθν Ραγκόςμια Θμζρα τθσ Ροίθςθσ, επειδι 
υπιρχε μια κοινωνικότθτα μζςα ςτο ςχολείο, δθλαδι προςζλαβα 
από πολφ μικρόσ τον αντίκτυπο, δθλαδι τθν θχϊ και τθν αντιχθςθ 
του γραπτοφ λόγου, υπιρχε μια ανταπόκριςθ. Βεβαίωσ ςτράτευςθ 
ςτθν κοινωνικότθτα, ςτθν αποςτολι τθσ ποίθςθσ, όχι ςτράτευςθ 
ςε ζναν κομματικό φορζα -ςτενά μιλϊντασ- δθλαδι, όχι κοινωνι-
κοπολιτικι ςτράτευςθ Α' βακμοφ, να είςαι ςτρατιϊτθσ μιασ κομ-
ματικισ γραμμισ και να γράφεισ για το κόμμα ι τθν κομματικι 
πολιτικι. Είςαι ςτρατευμζνοσ ςτθν κοινωνικότθτα, ςτθ ςυλλογικό-
τθτα, ςτθν αλλθλεγγφθ. Ο ποιθτισ δεν ηει ς' ζνα κρυςτάλλινο πφρ-
γο, ς' ζνα απομονωμζνο μζροσ, είναι παράγοντασ τθσ κοινωνίασ, 
ακόμα κι όταν είναι πολφ μακριά από τθν κοινωνία. Άπαξ και δθ-
μοςιεφςει μπαίνει ςτο παιχνίδι τθσ κοινωνικότθτασ, μπαίνει ςτο 
ςτίβο τθσ αλλθλεγγφθσ, είναι ςτρατευμζνοσ κζλοντασ και μθ μζςα 
ςτθν κοινωνία. Στράτευςθ ςθμαίνει και κάτι άλλο: ςυνζπεια. Συνζ-
πεια απζναντι ςτον κόςμο. Άλλο κζμα αν καμιά φορά ο ποιθτισ 
πάει μακριά και δεν τον καταλαβαίνει ο κόςμοσ, τότε κάτι γίνεται 
εκεί: ίςωσ ο κόςμοσ δεν ζχει εκπαιδευτεί, αλλά και ο ποιθτισ πρζ-
πει να ζχει υπόψθ του ότι πρζπει να υπάρχει μια αλλθλεγγφθ ςτθν 
επικοινωνία, όχι να κάνει ςυμβάςεισ, αλλά να μθν είναι κρυπτικόσ 
ι τόςο πολφ μυςτικοπακισ, να ανοίγει λίγο το νόθμα προσ τα ζξω. 
Είναι μεγάλθ υπόκεςθ αυτι. 

Πόςο επθρζαςε το επάγγελμά ςασ τθ ηωι ςασ και ιδιαίτερα 
τθν ποίθςι ςασ; 

Ράρα πολφ. Εγϊ κα ζγραφα ζτςι κι αλλιϊσ, αλλά ηϊντασ τα 29 
χρόνια από τα 35 τθσ κθτείασ μου ςε 10 διαφορετικζσ πόλεισ του 
κόςμου ςε 5 θπείρουσ ιταν επόμενο να ζχω μια πιο ςφαιρικι 
άποψθ για τα πράγματα. Το ότι αυτό με επθρζαςε είναι γεγονόσ, 
τϊρα αν ιταν για καλό ι για κακό, αν κα ζγραφα καλφτερα ποιι- 
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ποιιματα ςτθν Καλλικζα ωσ δικθγόροσ, δεν το ξζρω αυτό. Ράντωσ, 
ξζρω ότι μου άνοιξαν ορίηοντεσ, αλλά και μου ανζβαςαν τον πιχθ 
ταυτόχρονα. Και ηϊντασ μακριά από τθν Ελλάδα αναπτφςςεισ μια 
ειδικι ςχζςθ με τθν πατρίδα ςου, τθ ςχζςθ αυτι τθν κάνεισ νο-
ςταλγικι, τθν κάνεισ μελαγχολικι, τθν ελζγχεισ για να μθ γίνει 
βάροσ και τθσ δίνεισ μια κζςθ πολφ ψθλά και ταυτόχρονα ελζγχεισ 
να μθ ςε πλθγϊνει, να μθ γίνει θ πατρίδα ςου βάροσ, επειδι λεί-
πει, αλλά ανάγκθ, χαρμόςυνθ ανάγκθ. 

Ποια ςυναιςκιματα πιςτεφετε ότι μεταφζρετε μζςω των ποι-
θμάτων ςασ ςτουσ αναγνϊςτεσ; 

Από αυτά που ξζρω, από τουσ κριτικοφσ, από τισ εντυπϊςεισ 
που ζρχονται ςε εμζνα, νομίηω ότι αυτό που μεταδίδεται κατά 
κφριο λόγο είναι μια ςυμμετοχι ςτθ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτασ ςε 
διάφορα μζρθ του κόςμου, όπου 
μπολιάηεται αυτι θ ταυτότθτα με 
άλλεσ ταυτότθτεσ, χωρίσ να χακεί θ 
ελλθνικότθτα. Αυτό που μεταφζρω 
είναι θ κοςμοπολιτικι αξία τθσ γραφισ μου. Μια ποίθςθ ολιςτικι. 

Σασ ζχει βοθκιςει θ ποίθςθ να ξεπεράςετε κάποιο ςασ πρό-
βλθμα; 

Με ζχει βοθκιςει να ιςορροπϊ καλφτερα. Ο ίτςοσ, για παρά-
δειγμα, που ζγραφε δφο ι τρία ποιιματα τθ μζρα, δεν μποροφςε 
να ηιςει χωρίσ ποίθςθ, λζγοντασ "γράφω, όπωσ αναπνζω". Εγϊ 
νιϊκω καλφτερα όταν γράφω, γιατί είναι μια ψυχοςωματικι λει-
τουργία. Ρρόβλθμα λφνει ςε μικρό βακμό, αλλά είναι αρκετόσ 
αυτόσ ο βακμόσ για να νιϊςεισ καλφτερα. 

Πϊσ ζχει εξελιχτεί θ ποίθςι ςασ από τθν αρχι τθσ μζχρι ςιμε-
ρα; 

Εξελίςςεται δεν ςταματάει αυτι θ διαδικαςία. Στθ δικι μου 
περίπτωςθ από τότε που δθμοςίευςα το πρϊτο μου βιβλίο, το 
1974, το οποίο καταςχζκθκε και κάθκε από τριμελζσ πλθμμελειο-
δικείο τθσ δικτατορίασ, μζχρι ςιμερα ζχουν αλλάξει πολλά πράγ-
ματα ςτθ γραφι μου. Πςο περνάει ο καιρόσ ζρχομαι πιο κοντά ςτο 
φυςικό περιβάλλον απ' ότι παλιά, γράφω λιγότερα ερωτικά ποιι-
ματα τϊρα, αλλά πιςτεφω ότι θ πιο μεγάλθ διαφορά είναι ότι 
υπάρχει μια ανάγκθ όςο περνάει ο καιρόσ να κάνω αλλαγζσ. Δθλα-
δι, ζχω περιςςότερο το άγχοσ τθσ επανάλθψθσ τϊρα, απ' ότι το 
είχα μικρότεροσ, γιατί ζχουν μαηευτεί τα βιβλία τϊρα. Αυτό που 
κοιτάω τϊρα είναι να μθν υπάρχει επανάλθψθ των ποιθμάτων.  

Γράφετε κάποιο ποίθμα αυτιν τθν περίοδο; 
Ζχω φζρει μαηί μου ζνα, αν μου μείνει χρόνοσ μπορεί να το 

τελειϊςω. Λζγεται «Αιάντειο Σαλαμίνα». 
Πόςο καιρό ςασ παίρνει να γράψετε ζνα ποίθμα; 
Άλλεσ φορζσ μζρεσ, άλλεσ φορζσ πολφ γριγορα, άλλεσ φορζσ 

δεν μπορεί να βγει, εξαρτάται. Συνικωσ γράφω γριγορα. Πταν 
υπάρχει ποίθμα, κα γραφτεί γριγορα και κα μείνει εκεί. Ππωσ 
λζνε οι Κινζηοι, "μθν παρατθγανίηεισ το ψάρι"... Το ποίθμα άμα 
είναι καλό φαίνεται, ςπαρταράει... 

Γιατί διδαςκόμαςτε ποίθςθ ςτο ςχολείο; 
Κα απαντιςω με ζναν πρόλογο. Ζνα ζκνοσ ζχαςε δυο φορζσ 

τθν πατρίδα του, ξεκλθρίςτθκε. Αυτό είναι το ζκνοσ του Λςραιλ. 
Αλλά υπάρχει το Λςραιλ, είναι μζλοσ των Θ.Ε., είναι γείτονζσ μασ, 
ζχουν γυρίςει ςτθν πατρίδα τουσ που τθν ζχαςαν δυο φορζσ. Σϊ-
κθκαν μόνο γιατί διάβαηαν ζνα ποιθτικό βιβλίο, επζηθςαν γιατί 
αγαποφςαν πολφ τθν ποίθςθ τθσ Τορά, τθν πεντάτευχο. Αυτά τα 
πζντε ποιθτικά βιβλία ιταν θ πατρίδα τουσ. Εμείσ ευτυχϊσ δεν 
χάςαμε τθν πατρίδα μασ, πζραςαν οι πάντεσ από εδϊ, αλλά ζμει- 

ναν οι Ζλλθνεσ και μιλάμε ςιμερα αυτιν τθ γλϊςςα, τθν ελλθνικι, 
που είναι ζνα απόκτθμα, ζνα κλθροδότθμα τθσ πατρίδασ μασ αιϊνιο. 
Οι Ζλλθνεσ διατθρικθκαν μζςα ς' αυτι τθ ςυνείδθςθ και μζςα από 
τθ γλϊςςα. Ράμε τϊρα ςτθν ποίθςθ. Εγϊ είμαι οπαδόσ του ενιαίου 
λόγου. Ο ποιθτικόσ και ο πεηόσ λόγοσ δεν είναι μακρινοί ςυγγενείσ, 
είναι ξαδερφάκια, είναι δίπλα-δίπλα, και υπάρχουν ποιιματα που 
είναι πολφ βαρετά και υπάρχουν πανζμορφα πεηογραφιματα που 
είναι γεμάτα ποίθςθ, που ζχουν καταπλθκτικοφσ εςωτερικοφσ ρυκ-
μοφσ, που ζχουν μια μαγεία αποχρϊςεων, καταπλθκτικζσ περιγραφζσ 
και είναι πεηά, ζχουν τον τίτλο, διιγθμα, μυκιςτόρθμα, νουβζλα... Θ 
ελλθνικι γλϊςςα, λοιπόν, είναι εκ γενετισ και ποιθτικι. Μακαίνο-
ντασ, διαβάηοντασ και ςπουδάηοντασ τθν ποίθςθ μακαίνουμε καλφτε-
ρα εμάσ. Δεν μασ ενδιαφζρει να ξζρουμε καλφτερα εμάσ; Θ ποίθςθ 

είναι ταυτότθτα των Ελλινων, είναι 
κομμάτι τθσ ταυτότθτασ των Ελλινων. 
Είτε μασ αρζςει είτε δεν μασ αρζςει 
αυτι είναι θ ιςτορία μασ, αυτά είναι 
τα εξ αντικειμζνου πραγματικά ςτοι-

χεία. Γιατί θ ποίθςθ ζχει δφο πυλϊνεσ, το χϊρο τθσ φανταςίασ και το 
χϊρο τθσ πραγματικότθτασ. Δεν μπορείσ να γράψεισ μόνο φανταςτι-
κά ι μόνο πραγματικά, υπάρχει μια ςφνδεςθ. Ο ποιθτισ είναι θ γζφυ-
ρα, ο πρζςβθσ, ο διπλωμάτθσ, που φζρνει ςε επαφι αυτοφσ τουσ δφο 
κόςμουσ, τον κόςμο τθσ φανταςίασ και τον κόςμο τθσ 
πραγματικότθτασ˙ αυτό το μίγμα κάνει τθν ποίθςθ. Και αυτό το γρά-
φουμε με ελλθνικζσ λζξεισ. Το ότι διαςϊκθκαν οι ελλθνικζσ λζξεισ 
μζςα ςτο χρόνο ανικει μάλλον ςτα καφματα του κόςμου, με τόςεσ 
δυςκολίεσ, με τόςεσ κατακτιςεισ... Πλοι αποίκθςαν τθν Ελλάδα, όλοι 
πζραςαν από εδϊ, και ζμεινε θ γλϊςςα, θ οποία, βζβαια εξελίςςεται, 
αλλά δεν ζχει χάςει τθν αλκι και τθν ομορφιά που ζχει να εννοεί κάτι 
που είναι λογικό, όπωσ θ λζξθ "τζχνθ" από το "τίκτω", που είναι γζν-
νθμα. Δεν υπάρχει κάτι παράλογο ςτθ γλϊςςα μασ ι βίαιο ςτθν από-
δοςθ των λζξεων, είναι αγκαλιαςμζνεσ οι ζννοιεσ και οι λζξεισ. Και 
για να εςτιάςω ςτθν ερϊτθςθ, θ ποίθςθ είναι το απαφγαςμα τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ γλϊςςασ. 

Κατά τθν άποψι ςασ πϊσ πρζπει να είναι ζνα ποίθμα για να 
είναι καλό; 

Ρρϊτον το ποίθμα δεν πρζπει να επαναλαμβάνει κάτι προθγοφ-
μενο του ποιθτι ι ακόμα και άλλων, να μθν επαναλαμβάνει ιδζεσ ι 
τρόπουσ ζκφραςθσ άλλων είτε δικϊν του ποιθμάτων είτε ποιθμάτων 
τρίτων. Βζβαια, ςυγχωρείται για το "τρίτων", γιατί δεν μπορεί να 
ξζρει τι ζχουν γράψει όλοι οι ποιθτζσ του κόςμου. Δεφτερον, να μθν 
επαναλαμβάνει λζξεισ ι ςτάςεισ ηωισ των ανκρϊπων, του εαυτοφ 
μασ και των άλλων, και να μθν ζχει τισ αγαπθμζνεσ ςου λζξεισ μζςα. 
Εγϊ, για παράδειγμα, δεν μπορϊ να γράψω ξανά τθ λζξθ "γαλινθ" 
και "δικαιοςφνθ", γιατί τισ ζχω γράψει ςε προθγοφμενα βιβλία μου, 
δεν μπορϊ να τισ αναφζρω πάλι, είναι μεγάλεσ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, 
πολφ ςπουδαίεσ και προςπακϊ να τισ αποφφγω, να μθν ταυτιςτϊ με 
μία λζξθ.  

Ποιεσ είναι οι ςθμαντικζσ λζξεισ για εςάσ ςτθν ποίθςι ςασ; 
Φιλί και νοςταλγία. Νοςταλγϊντασ μεγαλϊνουμε το παρόν μασ. 

Νοςταλγϊντασ ηϊντασ δθλαδι. Επίςθσ, και οι λζξεισ δικαιοςφνθ και 
ιςότθτα. 

Ποιο βιβλίο διαβάηετε αυτόν τον καιρό; 
Το «Γφρνα ςπίτι άγγελζ μου», του Thomas Wolfe, ζνα μυκιςτόρθ-

μα ςθμαδιακό του 1935. 
 

Ηζνια Ροφςςου, Νάντια Παππά,  
Γ΄ Γυμναςίου 

Η ποίηση είναι το απαύγασμα της  

λειτουργικότητας της γλώσσας. 

Στισ 23 Απριλίου 2017 θ Ραιδικι Χορωδία «Αρμονία» με τθ μαζςτρο Anelija Hristova-Stefanova αναχϊρθςε για ζνα μοναδικό τετραιμε-
ρο ταξίδι ςτθ Μόςχα ςτο πλαίςιο του 16ου Ραςχαλινοφ Φεςτιβάλ. Θ Χορωδία ζδωςε τρεισ ςυναυλίεσ ςε ναοφσ και ιδρφματα. Το ταξίδι 
αυτό αποτζλεςε μια εμπειρία ηωισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Τα παιδιά μπόρεςαν να αντικρίςουν τα αξιοκζατα τθσ Μόςχασ να γνωρίςουν 
το ρωςικό τρόπο ηωισ, να μάκουν για τθν πλοφςια ιςτορία τθσ ωςίασ, αλλά και να ταξιδζψουν αρκετό κόςμο μζςα από το άκουςμα τθσ 
μουςικισ τουσ. Τα πιο ςθμαντικά αξιοκζατα που είδαν τα παιδιά ιταν το Μπολςόι, το Κρεμλίνο, το Μαυςωλείο του Λζνιν, ο κακεδρικόσ 
ναόσ του Αγίου Βαςιλείου, ο κακεδρικόσ ναόσ του Σωτιροσ Χριςτοφ και θ Κόκκινθ Ρλατεία .  

Άννα Βερυκίου, Α΄ Γυμναςίου 

Η Αρμονία στη Μόσχα! 
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Ένα ταξίδι στη μουσική του 20ού αιώνα: Δεκαετίες 1970-1980 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘80 
 

Στθν προθγοφμενθ δεκαετία κυριαρχεί ακόμα το κλίμα τθσ λογοκρι-
ςίασ, αυτό όμωσ μζλλει να αλλάξει εξαιτίασ κάποιων αναπάντεχων γεγο-
νότων. Ζνα από αυτά είναι θ ςφλλθψθ του Τηίμθ Ρανοφςθ και των μελϊν 
τθσ μπάντασ του. Μόλισ ςυνζβθ αυτό, οι αντιδράςεισ ιταν μεγάλεσ. 
Αυτιν τθ δεκαετία παρά τισ απαγορεφςεισ, οι καλλιτζχνεσ παφουν να 

φοβοφνται τθ λογοκριςία, κάτι που κα οδθγιςει ςτο τζλοσ ςτθν κατάρ-
γθςι τθσ. Ζνα άλλο γεγονόσ που ςυνζβαλε ςτθ μουςικι άνκιςθ εκείνθ 
τθν εποχι είναι θ νομιμοποίθςθ τθσ ελεφκερθσ ραδιοφωνίασ.  

Εν τω μεταξφ, οι ξζνεσ επιρροζσ ςτισ ελλθνικζσ μπάντεσ πλθκαίνουν, 
και οι ςυναυλίεσ ξζνων ςυγκροτθμάτων ςτθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ 
αποτελοφν πθγζσ ζμπνευςθσ για πολλοφσ Ζλλθνεσ μουςικοφσ. Κάποια 
ςυγκροτιματα και καλλιτζχνεσ του εξωτερικοφ που ζπαιξαν ςτθν Ελλάδα 
αυτιν τθ δεκαετία είναι: Joan Baez, Dire Straits, New Order, Roxy Music, 
Nick Cave, Eric Clapton, Mike Oldfield, Nina Hagen, The Clash, Depeche 
Mode, The Cure, Paul Roland, Black Sabbath, Iggy Pop, Sonic Youth, 
Ramones, Pixies, Pink Floyd, Bob Dylan, Run–D.M.C., Iron Maiden και 
φυςικά οι αξζχαςτεσ ςυναυλίεσ των Police που ακολουκικθκαν από 
επειςόδια με -αλθκινοφσ- αςτυνομικοφσ! Θ ςυναυλία του Rory Galla-
gher, που ακόμα και ο ίδιοσ ομολόγθςε ότι δεν ζχει ξαναπαίξει ςε άλλθ 
χϊρα με τζτοια επιτυχία, και φυςικά θ αξζχαςτθ ςυναυλία των Βauhaus, 
ςτθν οποία υπιρξαν ανάμεικτεσ αντιδράςεισ από τουσ Ζλλθνεσ πανκ.  

Κάποια ελλθνικά ςυγκροτιματα τθσ εποχισ είναι: Alexandros Perros 
& The Lone Stars, Alice in a Nightmare, Apocalypsis, Αρνάκια, Εξόριςτοι, 
The Last Drive, Σρφπεσ.  

Αυτιν τθν εποχι γνϊριςε ιδιαίτερθ άνκιςθ ςτθν Ελλάδα το κίνθμα 
των πανκ. Μερικζσ από τισ πανκ μπάντεσ ιταν: Γενιά του χάουσ, Γκοφ-
λαγκ  Γκρόβερ, Ex-Humans, Panx Romana, Stress. Ραράλλθλα, αρχίηει να 
εμφανίηεται και θ ποςτ πανκ ςκθνι (Post-punk) και πολλά ςυγκροτιμα-
τα εξελίςςονται ςε New wave ι ςτο καινοφριο για εκείνθ τθν εποχι εί-
δοσ Dark wave: Magic De Spell, South Of No North (οι Ζλλθνεσ Bauhaus), 
Metro Decay, Selofan, Yell-O-Yell. 

 

Άρτεμισ Κουνάδθ, Λάμπθσ Ηζκιοσ, 
 Α΄ Λυκείου 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘70 
 

Τθ ςτιγμι που θ Αμερικι βρίςκεται ςε πόλεμο με το 
Βιετνάμ, ςτθ Μεγάλθ Βρετανία επικρατεί ςκλθρι οικο-
νομικι πολιτικι και ανεβαίνει ςτθν εξουςία θ "Σιδθρά 
Κυρία" Thatcher, ενϊ θ δικιά μασ Ελλάδα πλιττεται από 
τθ Χοφντα. Αυτό ωκεί τθν ελλθνικι νεολαία να 

"επαναςτατιςει", όπωσ ακριβϊσ και θ νεολαία των 
Θ.Ρ.Α. και τθσ Αγγλίασ. Θ εποχι του παντελονιοφ 
‘καμπάνα’ και του μακριοφ μαλλιοφ, που όλοι κυμόμα-
ςτε ι ζχουμε ακουςτά, είναι εδϊ!  

Ο κυρίαρχοσ ιχοσ είναι αυτόσ τθσ ροκ, πιο 
“γεμάτοσ“, πιο “βαρφσ“ και πιο ψυχεδελικόσ από ποτζ. 
Ο Ζλλθνασ ακροατισ “διψάει“ για πολιτικοποιθμζνθ και 
κοινωνικοποιθμζνθ μουςικι, που όπωσ είπαμε και ςτο 
προθγοφμενο άρκρο, αποτελοφςε τθ ςυντριπτικι μειο-
νότθτα των ακροατϊν ςτισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. 
Πμωσ τθ φόρα του τθν κόβει πολλζσ φορζσ θ κυβζρνθ-
ςθ με τθν ζντονθ λογοκριςία και εμποδίηει τθν άνκιςθ 
αυτοφ του είδουσ μουςικισ, που παρ' όλα αυτά ςυνεχί-
ηει να υπάρχει.  

Κάποια διάςθμα ςυγκροτιματα τθσ εποχισ είναι οι: 
Socrates Drank The Conium, Εξαδάκτυλοσ, Δάμων και 
Φιντίασ, πυριδοφλα, Poll, Πελόμα Μποκιοφ και οι Aph-
rodite's Child, που γίνονται πολφ αγαπθτοί και ςτθν 
υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Υπιρχαν όμωσ και πολλοί αξιόλογοι 
ςόλο καλλιτζχνεσ, όπωσ ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ, Νι-
κόλαοσ Άςιμοσ, Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου, Δθμιτρθσ 
Ρουλικάκοσ, Ντζμθσ οφςςοσ, Ραφλοσ Σιδθρόπουλοσ, 
Δζςποινα Γλζηου, Ελπίδα, Vangelis και θ Ελλθνοβρετανί-
δα Ariadne MacKinnon Andrew.  

Αυτά τα χρόνια, ςθμείο αναφοράσ για κάκε "ροκά" 
ιταν τα club, όπωσ το "Κφταρρο" και το "οντζο". Επί-
ςθσ, οι δίςκοι βινυλίου LP (Long Play ι δίςκοι 33 ςτρο-
φϊν), που ιταν πράγμα άγνωςτο ςτθ μζχρι τότε ελλθνι-
κι μουςικι γίνονται ο κανόνασ.   

Σπλερίδνληαο ην ηαμίδη καο κέζα από ηηο δεθαεηίεο, ζα αληρλεύζνπκε ηηο ηάζεηο ηεο κνπζηθήο ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη 
‘80 θαη ηηο θνηλσληθέο ζπγθπξίεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κνξθή ηεο κνπζηθήο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Η επνρή απηή είλαη κηα πεξίνδνο κε έληνλεο επηξξνέο ηόζν από ηελ μέλε κνπζηθή ζθελή ηεο rock όζν θαη ηελ punk. 
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γιοι και κόρες 
μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας 

του Γιάννη Καλαβριανού 

Τθν Ρζμπτθ, 18 Μαΐου 2017, το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ παρουςιά-
ηει τθ κεατρικι παράςταςθ «Γιοι και κόρεσ: μια παράςταςθ για τθν ανα-
ηιτθςθ τθσ ευτυχίασ», του Γιάννθ Καλαβριανοφ, ςτθ Κεοφάνειο Αίκουςα 
Τζχνθσ, ςτο πλαίςιο του Μακθτικοφ Κεάτρου που διοργανϊνει θ Δευτε-
ροβάκμια Διεφκυνςθ Ρρζβεηασ. 

Ρρόκειται για ιςτορίεσ αλθκινζσ από γιαγιάδεσ και παπποφδεσ που τισ 
αφθγικθκαν ςτο Γιάννθ Καλαβριανό κι αυτόσ διάλεξε μερικζσ από αυτζσ 
για να τισ δραματοποιιςει ςε μια παράςταςθ, που απλόχερα μασ παρα-
χϊρθςε. Γιαγιάδεσ και παπποφδεσ, που κάποτε υπιρξαν κι αυτοί νζοι, 
γιοι και κόρεσ, με τα δικά τουσ προβλιματα, τα δικά τουσ όνειρα, τουσ 
δικοφσ τουσ ζρωτεσ. Αυτά μασ αφθγοφνται. Ρροςωπικζσ ιςτορίεσ απλϊν 
ανκρϊπων μζςα ςτθ δίνθ τθσ Λςτορίασ: Μετανάςτευςθ, Κατοχι, Εμφφλι-
οσ, Χοφντα, το παραλλαγμζνο '81 του Ραπανδρζου, Ολυμπιάδα. Βλζπου-
με τισ μικρζσ ιςτορίεσ των ανκρϊπων ςαν παραμφκι πίςω από τισ μεγάλεσ 
ιςτορίεσ των χωρϊν. Να αναηθτοφν ςτιγμζσ ευτυχίασ. Άνκρωποι που ηουν 
μζςα ςτθ ςτζρθςθ και τον πόλεμο κι όμωσ δεν ςταματοφν να τθν ψά-
χνουν τθν ευτυχία. Ερωτεφονται ακόμθ κι όταν τουσ ξεκουφαίνουν οι ςει-
ρινεσ. Άνκρωποι που ζλεγαν ζρωτα και εννοοφςαν ζρωτα, που ζλεγαν 
«κα κάνω τα πάντα» και ζκαναν και κάτι παραπάνω.  

Γιατί, τι νόθμα ζχει θ ηωι χωρίσ αγάπθ; Θ ηωι είναι μια ςτιγμι, ζνα 
«ποπ» και πάει, τζλειωςε...!  

 
Παίηουν οι μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου: Ευδοξία Τόλιου, Ηζνια οφς-

ςου, Μυρτϊ Τηόκα, Τάςοσ Ράκοσ, Τηόςουα Σπυράλατοσ. 
Υποβολζασ-Βοθκόσ: Φιλιϊ Ρουτζτςθ. Βιολί: Αποςτολία Ντάκουλα.  
Υπεφκυνθ κακθγιτρια: Ζλλθ Σιαπανίδου 
 

 

Ο Γιάννης Καλαβριανός μας μιλάει για το «Γιοι και κόρες»,  
το Θέατρο και... την αναζήτηση της ευτυχίας! 

Καζώο «πξωηνζπλαληήζακε» ην Γηάλλε Καιαβξηαλό κέζα από ην «Γηνη θαη θόξεο», ζειήζακε λα ηνλ γλωξί-
ζνπκε θαη λα κηιήζνπκε καδί ηνπ, θάηη πνπ θπζηθά δελ καο αξλήζεθε, θαζώο είλαη έλαο ηδηαίηεξα άκεζνο θαη ζεηη-
θόο άλζξωπνο, πνπ ζνπ εκπλέεη νηθεηόηεηα θαη αηζηνδνμία, αθόκε θαη όηαλ ε ζπλέληεπμε γίλεηαη κέζω... Skype! 

Ο Γιάννθσ Καλαβριανόσ γεννικθκε ςτθ Κεςςαλονίκθ το 
1974. Είναι απόφοιτοσ τθσ Λατρικισ Σχολισ και του Τμιμα-
τοσ Κεάτρου τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του ΑΡΚ, υποψιφι-
οσ διδάκτωρ του ίδιου Τμιματοσ και εκ των ιδρυτϊν τθσ 
Εταιρείασ Κεάτρου Sforaris. Ζχει εργαςτεί ωσ γιατρόσ, ωσ 
θκοποιόσ για ζξι χρόνια ςτθν Ρειραματικι Σκθνι τθσ Τζχνθσ 
ςτθ Κεςςαλονίκθ, ωσ βοθκόσ του Βαςίλθ Ραπαβαςιλείου 
και του Γιάννθ Μόςχου, ενϊ ζχει ςκθνοκετιςει πλικοσ πα-
ραςτάςεων, με τελευταία, φζτοσ το χειμϊνα, «Τα Ανεμο-
δαρμζνα Φψθ» (ςε δικι του μετάφραςθ και διαςκευι) ςτο 
ΚΚΒΕ. Για το ζργο του «Γιοι και κόρεσ», το οποίο ζχει μετα-
φραςτεί ςτα Αγγλικά, Λταλικά, Γερμανικά, Λςπανικά και τα 
Βοςνιακά, τιμικθκε με το «Βραβείο Κουν Καλφτερου Κεα-
τρικοφ Ζργου 2013-2014», το «International Prize Il Teatro 
Nudo, di Teresa Pomodoro, Milan 2014-2015» και το 
«Βραβείο Νίκοσ Ηακόπουλοσ 2014». 
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Παρ’ όλο που ςπουδάςατε Ιατρικι, πϊσ αποφαςίςατε να 
αςχολθκείτε με το Θζατρο; 

Δεν ιταν τόςο περίεργο, όςο ακοφγεται... Δθλαδι, πάρα πολ-
λοί άνκρωποι ζχουμε ςπουδάςει άλλα πράγματα και μετά ςτθν 
πορεία ςπουδάςαμε και κάτι άλλο... Επίςθσ, να πω ότι δεν αςχο-
λικθκα απλά με το κζατρο, ςποφδαςα και κζατρο. Μετά τα χρό-
νια τθσ Λατρικισ, ζδωςα εξετάςεισ και μπικα ςτο Τμιμα Κεάτρου 
τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του ΑΡΚ, οπότε ςποφδαςα άλλα πζντε 
χρόνια εκεί. Κζλω να πω πωσ δεν προζκυψε απλά, ζνασ γιατρόσ 
που πάει και κάνει μια παράςταςθ, προθγικθκαν ςπουδζσ. Ζχω 
πολλοφσ φίλουσ γιατροφσ, που κάνουν άλλα πράγματα τϊρα και 
πολλοφσ φίλουσ που ζκαναν ςπουδζσ κεάτρου και κάνουν άλλα 
πράγματα. Είμαςτε πολφ μικροί όταν αποφαςίηουμε τι κα ςπου-
δάςουμε και πολλζσ φορζσ ςτθ ηωι βρίςκουμε άλλα ενδιαφζρο-
ντα ςτθν πορεία. Εγϊ όταν ιμουν 18 δεν είχα ανακαλφψει ακόμα 
το κζατρο. Μετά με τα χρόνια, πιγα ς’ ζνα εργαςτιρι υποκριτι-
κισ, όπου πιγαινε μια φίλθ μου και τθ ρωτοφςα, και απλϊσ κατα-
λάβαινα ότι περνάω ωραία. Μου 
ζπαιρνε όλο το άγχοσ τθσ θμζρασ. 
Επίςθσ, εγϊ ντρεπόμουν πάρα 
πολφ και με το κζατρο άρχιςε 
αυτό το πράγμα να μου φεφγει. 
Ζτςι, αφοφ μου άρεςε, λζω, ‘δεν 
το ψάχνω λίγο παραπάνω’; Κι 
ζτςι, χωρίσ να το καταλάβω είχα 
περάςει ςτον άλλο χϊρο. Για ζνα 
διάςτθμα το πιγαινα παράλλθλα 
με τθν Λατρικι και φςτερα ζμεινε μόνο το κζατρο. 

Από ποφ αντλείτε τθν ζμπνευςι ςασ; 
Θ ζμπνευςθ δεν είναι κάτι γενικό, είναι κάκε φορά τι ςου προ-

καλεί το ενδιαφζρον να αςχολθκείσ. Δεν είναι κάτι κεωρθτικό, 
κάκεςαι και ξαφνικά ςε χτυπάει ζνασ κεραυνόσ και ζχεισ 
ζμπνευςθ. Βλζπεισ, παρατθρείσ, υπάρχουν κάποια πράγματα που 
ςε ενδιαφζρουν και τα ςθμειϊνεισ. Με το «Γιοι και κόρεσ», για 
παράδειγμα, θ ιδζα ξεκίνθςε όταν πζκανε ο παπποφσ μου, που 
ηοφςαμε μακριά. Και τότε ςυνειδθτοποίθςα ότι πολλά πράγματα 
από τθ ηωι του δεν κα τα μάκαινα ποτζ. Αυτό το βρίςκω φοβερό, 
να ςου ποφνε οι παπποφδεσ μια ιςτορία. Γιατί τουσ βλζπεισ παπ-
ποφδεσ και νομίηεισ ότι ιταν πάντα ζτςι. 

Πϊσ προζκυψε ο τίτλοσ «Γιοι και κόρεσ»; 
Ψάχναμε κάτι που να το ζχουμε όλοι. Στθν αρχι λζγαμε 

«Ραπποφδεσ και γιαγιάδεσ», αλλά παπποφδεσ και γιαγιάδεσ δεν 
κα γίνουν όλοι, κάποιοι άνκρωποι δεν κα κάνουν παιδιά, δεν κα 
ζχουν εγγόνια, κι ζτςι είπαμε ότι γιοι και κόρεσ είμαςτε όλοι, 
άςχετα με το αν κα κάνουμε παιδιά, όλοι ζχουμε υπάρξει γιοι και 
κόρεσ, κι ζτςι επιλζξαμε κάτι που να μασ ενϊνει. 

Με πιο κριτιριο διαλζξατε αυτζσ τισ ιςτορίεσ για τθ κεατρικι 
παράςταςθ από τισ 85 που ςυλλζξατε ςτο ςφνολο; 

Πλεσ αυτζσ οι ιςτορίεσ είναι αλθκινζσ. Σε μερικζσ ιςτορίεσ, ενϊ 
παρουςιάηουμε μία, είναι ςτθν πραγματικότθτα κομματάκια από 
πολλζσ. Διαλζξαμε από τισ ιςτορίεσ που αφοροφςαν το ίδιο κζμα 
τθν πιο ςτιβαρι και μζςα ςε αυτι βάλαμε αποςπάςματα από 
άλλεσ. Το κριτιριο ιταν κατ’ αρχάσ να μποροφμε να τθ δουλζ-
ψουμε. Άλλεσ ιςτορίεσ είναι αυτοφςιεσ. Επίςθσ, από όλεσ αυτζσ 
τισ ιςτορίεσ είδαμε αυτζσ που να μποροφν να μεταφερκοφν ςτθ 
ςκθνι. Σε μερικζσ ιςτορίεσ για παράδειγμα, υπιρχαν και πρακτικά 
ηθτιματα. Επίςθσ, το ηθτοφμενο δεν ιταν να μεταφερκεί θ ιςτορί-
α ζτςι όπωσ ιταν, γιατί δεν κζλαμε να «φωτογραφίςουμε» τουσ 
ανκρϊπουσ. Το τελικό αποτζλεςμα ιταν μια ςυνιςταμζνθ ςυ-
μπτϊςεων, δθλαδι αν ξανακάναμε τθν παράςταςθ τϊρα μπορεί 
να διαλζγαμε άλλεσ ιςτορίεσ. 

Θα κζλατε να αςχολθκείτε με τον κινθματογράφο; 
Ο κινθματογράφοσ, όπωσ και θ τθλεόραςθ, παρ’ ότι φτιάχνο-

νται από τουσ ίδιουσ ανκρϊπουσ, ίδιοι θκοποιοί είναι που παί-
ηουν ςε όλα, είναι τελείωσ διαφορετικι θ διαδικαςία, θ τεχνικι, 
τα μζςα. Γι’ αυτό και οι ςκθνοκζτεσ του κεάτρου ςπάνια κάνουν  

κινθματογράφο και το αντίςτροφο. Δθλαδι είναι μια άλλθ δου-
λειά ςτθν ουςία. Και ςτο εξωτερικό, ςυνικωσ, είναι διαφορετικοί 
και οι θκοποιοί και οι ςχολζσ. Στθν Ελλάδα τα πράγματα είναι 
λίγο πιο μεικτά... Και ςυνικωσ ζνασ θκοποιόσ που μπορεί να γίνει 
γνωςτόσ από μια ταινία, μετά κάνει και κζατρο, πολφ ςυχνά με 
ολζκρια αποτελζςματα, άλλεσ φορζσ με καλφτερα... (γζλια). Κζ-
λω να πω, πωσ είναι τελείωσ διαφορετικι δουλειά και τθ δουλειά 
του κινθματογράφου εγϊ δεν τθν ξζρω, δθλαδι δεν ξζρω να γρά-
ψω ζνα ςενάριο για τον κινθματογράφο. 

Και ο αγαπθμζνοσ ςασ ςκθνοκζτθσ ποιοσ κα μποροφςατε να 
πείτε ότι είναι; 

Δεν είναι ζνασ, είναι πολλοί άνκρωποι που ζχουν ενδιαφζρον, 
που τουσ παρακολουκείσ... Ασ ποφμε, ο ςκθνοκζτθσ, ο Βαςίλθσ 
Ραπαβαςιλείου, που είναι ουςιαςτικά ζνασ διανοοφμενοσ, ζνασ 
άνκρωποσ εξαιρετικά καλλιεργθμζνοσ, που εμζνα μου αρζςουν 
πάρα πολφ οι παραςτάςεισ του. Και ο Λευτζρθσ Βογιατηισ, που 
πζκανε πριν μερικά χρόνια, κεωρείται ότι είναι από αυτοφσ που 

ζκαναν μεγάλεσ τομζσ ςτο ελλθ-
νικό κζατρο. Στο ςινεμά, αλλά-
ηουν ςυχνότερα, γενικά το ςινε-
μά ζχει μια ταχφτθτα... Μου 
άρεςε παλιά ο Tarantino πολφ, ο 
Almodóvar. Τα τελευταία χρόνια 
προςπακϊ να παρακολουκϊ και 
το ελλθνικό ςινεμά, που μερικζσ 
φορζσ ζχει πολφ ωραίεσ ταινίεσ, 
αλλά όλα αλλάηουν. 

Ετοιμάηετε κάτι αυτιν τθν περίοδο; 
Κάνουμε πρόβεσ για μια μουςικι παράςταςθ που κα γίνει 

ςτθν Αγγλικανικι Εκκλθςία του Αγίου Ραφλου ςτθν Ακινα. Κα 
κάνουμε αυτιν τθν παράςταςθ με τθ Χριςτίνα Μαξοφρθ. Κα είναι 
μια παράςταςθ με ρεμπζτικα τραγοφδια, αλλά παιγμζνα με 
όργανα μπαρόκ. Είναι μια μικρι ορχιςτρα πζντε εγχόρδων, ζνα 
κοντραμπάςο, ζνα τςζλο, μια βιόλα και δφο βιολιά και κα παίξου-
με αυτά τα ρεμπζτικα με ‘μπαρόκ ιχο’. Και γράφω και το κείμενο 
τθσ επόμενθσ παράςταςθσ, που κα γίνει του χρόνου τον Λανουά-
ριο. Είναι βαςιςμζνθ ςτθ ηωι μιασ Λςπανίδασ βαςίλιςςασ, τθσ 
Λωάννασ, κόρθ του Φερδινάνδου και τθσ Λςαβζλλασ (δφο ιςτορικοί 
βαςιλείσ τθσ Λςπανίασ) που ο άντρασ τθσ Φίλιπποσ ο Ωραίοσ πε-
καίνει και εκείνθ δεν μπορεί να ξεπεράςει ποτζ το πζνκοσ τθσ. 
Και ο γιοσ τθσ μαηί με ζναν παπά τθ βγάηουν τρελι, τθν κλειδϊ-
νουν ςε ζναν πφργο και τθσ παίρνουν το βαςίλειο. Και αυτι ζχει 
μείνει ςτθν ιςτορία ωσ «Λωάννα θ Τρελι». Ουςιαςτικά γράφω μια 
παράςταςθ πάνω ςτθν ιςτορία τθσ απϊλειασ και το πϊσ μπορεί 
ζνασ άνκρωποσ μετά από ζνα τζτοιο ςυμβάν να προχωριςει τθ 
ηωι του ι να ςταματιςει μετά από ζνα τζτοιο τραφμα.. Ελπίηω να 
μθν γίνει τόςο βαριά όςο τθν περιγράφω... 

Στον τίτλο τθσ παράςταςθσ «Γιοι και κόρεσ» ζχετε τθν επεξθ-
γθματικι φράςθ «μια παράςταςθ για τθν αναηιτθςθ τθσ ευτυ-
χίασ». Εςείσ, τθν ζχετε βρει τθν ευτυχία; 

Πχι βζβαια! Θ ευτυχία δεν είναι μια κατάςταςθ διαρκείασ, 
δθλαδι δεν είναι ζνα μζροσ όπου φτάνεισ κάποια ςτιγμι και μετά 
ηεισ εκεί και είναι όλα καλά. Ουςιαςτικά είναι μικρζσ ςτιγμζσ, 
δθλαδι, είναι κομματάκια μζςα ςτο χρόνο που μπορεί να περνάσ 
καλά. Το ηιτθμα είναι μζςα ςε όλα αυτά τα κακθμερινά, τα δφ-
ςκολα που περνάμε, να υπάρχουν και μικρά νθςάκια, που να 
αιςκανόμαςτε ωραία, κάτι που να μασ κάνει να χαιρόμαςτε. Συ-
νικωσ ζρχεται από μικρά πράγματα, από εκεί που δεν το περιμζ-
νεισ. Υπάρχουν ωραία πράγματα που ςε κάνουν ευτυχιςμζνο και 
αν δεν υπάρχουν τα φτιάχνεισ, τα ψάχνεισ. 

 

 Σθ ςυνζντευξθ πιραν  
και οι πζντε θκοποιοί τθσ παράςταςισ μασ.  

Σθν απομαγνθτοφώνθςθ ζκανε  
θ Μυρτώ Σηόκα, Γ΄ Γυμναςίου 

 
 

Να πιστεύετε στους εαυτούς σας. Είστε πολύ μέοι, 

έχετε πολλές δυματότητες, μα μημ αισθάμεστε περι-

ορισμέμοι από τημ καθημεριμότητα. Γιατί, πολλές 

φορές, μομίζουμε πως η ζωή είμαι αυτό που ζούμε 

κάθε μέρα.  

Υπάρχουμ κι άλλα πράγματα. 
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βιβλιοκριτική 

 

Η Τελευταία Μαύρη Γάτα 
     Σε ζνα νθςί, τα μζλθ μιασ ςυμμορίασ προλθπτικϊν ανκρϊπων κατθγοροφν τισ μαφρεσ γάτεσ για γρουςουηιά 
και ζτςι αποφαςίηουν να τισ εξοντϊςουν με κάκε τρόπο. Σιγά ςιγά, όλο και περιςςότεροι άνκρωποι πείκονται ότι 
οι μαφρεσ γάτεσ φζρνουν κακοτυχία και ςυμμετζχουν και αυτοί ςτον κατατρεγμό των μαφρων γατϊν. Τελικά, 
απομζνει μόνο μία μαφρθ γάτα, θ οποία κζλει και προςπακεί να επιηιςει. 
     Θ Τελευταία Μαφρθ Γάτα είναι ζνα αλλθγορικό βιβλίο του Ευγζνιου Τριβιηά. Το βιβλίο αυτό αντικατοπτρίηει 
ακριβϊσ τθν κοινωνία ςτθν οποία εμείσ ηοφμε. Μια κοινωνία θ οποία είναι περικυκλωμζνθ από προκαταλιψεισ 
και δειςιδαιμονίεσ που τθν κυνθγοφν και δεν μπορεί να τουσ ξεφφγει. Μια κοινωνία όπου οι άνκρωποι είναι 
άπλθςτοι και δεν εκτιμοφν αυτά που ζχουν. Μια κοινωνία, όπου οι γάτεσ ξεχνάνε, οι άνκρωποι ξεχνάνε και θ 
τρζλα δεν κζλει πολφ να φουντϊςει πάλι, φτου ξανά κι απ' τθν αρχι. 
 

Ηζνια Ροφςςου, Γ΄ Γυμναςίου 

ταινιοθήκη 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

     Το Μάρτιο θ Γϋ γυμναςίου του ςχολείου μασ ταξίδεψε με προοριςμό 
τθν Ακινα, ςτο πλαίςιο του πολιτιςτικοφ προγράμματοσ «Διαβάηοντασ 
λογοτεχνία ςτθν τάξθ», που επιμελικθκε θ φιλόλογοσ, Μαρία Τερηι. Ο 
ςκοπόσ του ταξιδιοφ ιταν να παρακολουκιςουν οι μακθτζσ τθ κεατρικι 
παράςταςθ «Θ Τελευταία Μαφρθ Γάτα», ςτο κζατρο Άλφα. Ρροκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί αυτι θ εκδρομι τα παιδιά διάβαςαν το βιβλίο του 
Ευγζνιου Τριβιηά, ςτο οποίο είναι βαςιςμζνθ θ παράςταςθ. Στθ ςυνζχει-
α, δοφλεψαν ςε ομάδεσ και δθμιοφργθςαν τισ δικζσ τουσ εργαςίεσ. Στα 
πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ οι μακθτζσ γνϊριςαν μια άλλθ πλευρά 
τθσ Ακινασ. Ξεναγικθκαν ςτθν Ρλάκα αλλά και ςτα Αναφιϊτικα, δφο περιοχζσ που κυμίηουν περιςςότερο νθςί παρά μια μεγάλθ πρω-
τεφουςα. Ακόμα, επιςκζφτθκαν το «Μουςείο Σχολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ» ςτθν Ρλάκα και ζφυγαν με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ. 
Τθν επόμενθ μζρα, μετά από μια βόλτα ςτο Μοναςτθράκι, θ ομάδα παρακολοφκθςε τθν παράςταςθ και ςτο τζλοσ μίλθςε και φωτογρα-
φικθκε με τουσ θκοποιοφσ. Θ εκδρομι αυτι ιταν μια πολφ ευχάριςτθ εμπειρία που κα μείνει αξζχαςτθ! 
 

Παραςκευι Γεωργίου, Ευδοξία Σόλιου, Γ΄ Γυμναςίου 

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 

     Ο Καπετάν Μιχάλθσ είναι ζνα από τα τελευταία μυκιςτοριματα του Νίκου Καηαντηάκθ και κεωρείται από τα 
κορυφαία τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ. Θ υπόκεςθ τoυ μυκιςτοριματοσ τοποκετείται ςτθν κρθτικι επανάςτα-
ςθ του 1889. Ο κεντρικόσ ιρωασ, ο Καπετάν Μιχάλθσ, ζνασ άγριοσ και ανυπότακτοσ πολεμιςτισ, ζχει ορκιςτεί 
να είναι μαυροντυμζνοσ μζχρι να ελευκερωκεί θ Κριτθ. Πταν όμωσ ςυναντά τθν Εμινζ, τθ γυναίκα του αδελφο-
ποιτοφ του, του Νουριμπεθ, τθν ερωτεφεται και παρά τισ προςπάκειζσ του, δεν καταφζρνει να τθ βγάλει από 
το μυαλό του... Το μυκιςτόρθμα αποτελεί ζνα ρεαλιςτικό και ςυνάμα φανταςτικό ζποσ για τον Αγϊνα, τθν Αν-
δρεία και τθν Ραλικαριά του μαχόμενου κρθτικοφ λαοφ με ςκοπό τθν απελευκζρωςθ τθσ Κριτθσ από τουσ 
Τοφρκουσ κατακτθτζσ. Ο ςυγγραφζασ περίτεχνα αποκαλφπτει το χϊρο, το χρόνο και τα πρόςωπα του ζργου με 
τρόπο ζντονα δραματικό, δθμιουργϊντασ τραγικζσ ςκθνζσ οι οποίεσ ζχουν κινθματογραφικι δράςθ.   
 

Αποςτολία Ντάκουλα, Γ΄ Γυμναςίου 

Florence Foster Jenkins 
 

Θ ταινία "Florence Foster Jenkins" είναι μια αλθκινι ιςτορία που παρουςιάηει τθ ηωι τθσ κρυλικισ κλθρονό-
μου τθσ Νζασ Υόρκθσ, Florence, θ οποία είχε ωσ ςτόχο να πραγματοποιιςει το όνειρό τθσ, που ιταν να γίνει 
μια επιτυχθμζνθ και αγαπθμζνθ ςτο κοινό τραγουδίςτρια τθσ όπερασ. Θ φωνι τθσ για τθν ίδια ιταν μαγευτικι 
και ολόςωςτθ, αλλά, δυςτυχϊσ, για τουσ υπόλοιπουσ ιταν απλϊσ μια φάλτςα που προκαλοφςε πόνο ςτα 
αυτιά τουσ, αλλά πάνω από όλα γζλιο! Ο ςφηυγοσ και μάνατηζρ τθσ, ζνασ αριςτοκρατικόσ Άγγλοσ θκοποιόσ, 
ιταν αποφαςιςμζνοσ να προςτατζψει τθ ςφηυγό του από τθ ςκλθρι αλικεια με διάφορα τεχνάςματα. Πλα 
όμωσ περιπλζκονται όταν θ Florence αποφαςίηει να τραγουδιςει δθμόςια ςε μια ςυναυλία ςτο Carnegie Hall. 
   Τθν παράςταςθ, όπωσ πάντα, κλζβει θ Meryl Streep, θ οποία και βραβεφτθκε για τθν καταπλθκτικι τθσ ερ-
μθνεία. Για ακόμα μια φορά γίνεται ζνα με το ρόλο και δίνει ζμφαςθ ςτισ λεπτομζρειεσ των κινιςεων και του 
λόγου. Στο πλευρό τθσ βρίςκεται ο Hugh Grant, ο οποίοσ υποδφεται το ςφηυγό τθσ. Ο ίδιοσ ερμθνεφει το ρόλο του με λιτότθτα, ευαιςκθ-
ςία και λίγθ δόςθ χιοφμορ. Ακόμθ, δυνατόσ και κωμικόσ ρόλοσ τθσ ταινίασ είναι και ο πιανίςτασ τθσ Florence, τον οποίο υποδφεται ο 
Simon Helberg. 
  Το ςενάριο είναι απλό, αλλά καλογραμμζνο και κορυφϊνεται με τθν ερμθνεία τθσ Meryl Streep. 

                                                          Φιλιώ Πουτζτςθ, Γ΄ Γυμναςίου  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Νέλια 

( Φ ι ν λ α ν δ ι κ ά  -  N e l j ä :  τ έ σ σ ε ρ α )  

 

Χειμώνας 
 

Κάποιες εβδομάδες πριν την πρώτη ζωντανή παράσταση αυτής της σύνθεσης, και 
ενώ καθάριζα το γραφείο σου, βρήκα χωμένη στα συρτάρια μια μελωδία γραμμένη με 
μολύβι, μισοσβησμένη και μισοτελειωμένη, αρκετή όμως για να αποτελεί μια ανεξάρ-
τητη μελωδία. Δεν μου είχες πει ποτέ ότι συνθέτεις, γιατί ποτέ δεν το έκανες -έλεγες 
πως δεν έχεις τα συναισθήματα που χρειάζεται. Όμως όσο περισσότερο κοιτούσα το 
τσαλακωμένο χαρτί, τόσο πιο πολύ συνέδεα κάποια κομμάτια στο κεφάλι μου, και τα 
μάτια μου γέμισαν δάκρυα όταν έπεσαν πάνω στον ξεθωριασμένο τίτλο: “Νέλια”. 

Κάποιες μέρες πριν την παράσταση, οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής που επέλεξα 
να κάνω στο κομμάτι ήταν έτοιμες. Αν άγγιζε το τέλειο πριν, τώρα το είχε ξεπεράσει. 
Ναι, ήμουν σίγουρη πως αυτό το κομμάτι θα ήταν η μεγαλύτερή μου επιτυχία. Γραμμένο από τα έγκατα της ψυχής μου, αποφάσισα 
να το αφιερώσω σε εσένα. 

Όμως εσύ δεν ήσουν πλέον εδώ. Έφυγες πριν δέκα ημέρες, και δεν θα επέστρεφες. 
Γνώριζες ήδη για την παράσταση και με ρωτούσες συνεχώς τι θα παίξω, όμως αρνούμουν να σου πω, γιατί θα το άκουγες εκεί. 

Άραγε, θα είσαι εκεί να το ακούσεις τώρα, να με δεις; Εκατοντάδες κόσμος πλημμύρισε την αίθουσα, δεν έφταναν οι θέσεις. Σύντομα 
βρέθηκα στη σκηνή μπροστά τους, και δυσκολευόμουν να βρω τα λόγια μου. Αποφάσισα να ανακοινώσω μονάχα τον τίτλο της μουσι-
κής: “Ιβάν”. 

Βλέπεις, Ιβάν, όταν βρήκα εκείνη τη μελωδία στο συρτάρι σου κατάλαβα πως, όπως είχα κάνει και εγώ, προσπάθησες να εκφράσεις 
τα αισθήματά σου για εμένα. Προφανώς, πίστεψες πως δεν τα κατάφερες και έτσι την παράτησες. Όμως αυτή η μουσική ήταν τόσο 
μοναδική που δεν μπορούσα να την αφήσω. Την προσάρμοσα στο κομμάτι, όχι σε ένα μόνο σημείο αλλά διάσπαρτη σε φράσεις που 
έρχονταν σε αντίθεση με τις δικές μου. Δημιουργήθηκε μια τρομερή μελωδία, που όμοιά της τα αυτιά μου δεν είχαν ξανακούσει ποτέ. 

Γι' αυτό, κάθισα στο πιάνο και άφησα τη μουσική να μιλήσει, άνοιξα και πάλι την καρδιά μου και άρχισα να αιμορραγώ. Έδωσα τον 
καλύτερό μου εαυτό και, όταν έκλεινα τα μάτια, μπορούσα ακόμη να νιώσω την παρουσία σου δίπλα μου στη σκηνή. Ύστερα όμως, η 
πραγματικότητα με συνέφερνε απότομα και πληγωνόμουν όταν θυμόμουν πως όσο και αν το ήθελα δεν ήσουν εκεί και ποτέ ξανά δεν 
θα ήσουν. 

Κάποια στιγμή ξέχασα πως βρισκόμουν σε μια αίθουσα με εκατοντάδες άτομα που είχαν τα βλέμματά τους στραμμένα πάνω μου. 
Ήμουν μόνο εγώ και η οδύνη μου, ο πόνος, η οργή.  

«Βλέπεις, Νέλια; Η μουσική είναι ένας άνθωπος», ακούστηκε η φωνή σου στη σκέψη μου. «Έχει ένα γονιό που της δίνει ζωή και 
ύστερα ανεξαρτητοποιείται, αποκτά συναισθήματα. Μπορεί να είναι ευτυχισμένη, και τότε να πλημμυρίσει τα αυτιά μας με εύηχες 
νότες, μας μεταδίδει την ευτυχία της. Μπορεί όμως και να κλαίει, να οδύρεται, να θυμώνει και να ξεσπάει, και τότε γνωρίζουμε και 
εμείς μαζί της τον πόνο και τη δυστυχία. Η μουσική έχει κάτι να σου πει εάν είσαι πρόθυμος να την ακούσεις. Γιατί εκείνη σε καταλα-
βαίνει, και θα είναι πάντα εκεί για να σταθεί πλάι σου, στη χαρά και στη λύπη. Έχει μια ιστορία, μια ιστορία που διηγείται με κάθε 
τρόπο, ώστε να συνδεθείς μαζί της και τα την κάνεις δική σου. Η μουσική είναι εκεί για εσένα. Εσύ είσαι εκεί για αυτήν;» 

Δάκρυα κυλούν από τα μάτια μου καθώς η τελευταία συγχορδία αντηχεί στην αίθουσα, και το κοινό σηκώνεται όρθιο να με χειρο-
κροτήσει. “Ναι, είμαι εδώ για εσένα”, σκέφτομαι. 

Σηκώνομαι όρθια και υποκλίνομαι, κοιτώ στα μάτια τον καθένα που κλαίει μαζί μου. Ήξερα πως αυτή ήταν η αρχή μετά από ένα 
τέλος, διότι πρόσφερα κάτι τρομερό στον κόσμο απόψε. Τον εαυτό μου.  

“Και για πάντα θα είμαι”, συνέχισα τη σκέψη μου. 
Βλέπεις, Ιβάν; Δεν πήγαν όλα καλά.  
Όμως εγώ άνθισα. Και εσύ μαράθηκες μαζί μου. 

 

ΤΕΛΟΣ            
 

Ελζνθ Σζφα, Β΄ Λυκείου 

Αλαβηώλνληαο θαηά θάπνην ηξόπν κηα ζπλήζεηα παιαηόηεξσλ εθεκεξίδσλ θαη ινγνηερληθώλ πεξηνδηθώλ, ζηε θεηηλή «Γηαπαζώλ» 
δεκνζηεύζακε ζε απηήλ ηε ζηήιε ην δηήγεκα «Νέιηα», ηεο καζήηξηαο Διέλεο Τέθα, πνπ ζπλέγξαςε γη’ απηό ην ζθνπό. Κη αλ γηα εκάο 

έξρεηαη ην θαινθαίξη, γηα ην δηήγεκα «Νέιηα» ήξζε ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ, ν Χεηκώλαο. 

Εκπροςωπϊντασ το ςχολείο μασ, φζτοσ, είχα τθν ευκαιρία να πάρω μζροσ ωσ δθμο-
ςιογράφοσ  ςτθν προςομοίωςθ ςυνεδρίαςθσ του ΟΘΕ, που διοργάνωςε για εικοςτι 
ςυνεχι χρονιά το AMUN. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ προςπακεί να μιμθκεί όλεσ 
τισ πραγματικζσ λειτουργίεσ που λαμβάνουν χϊρα ςε ζνα ςυνζδριο του ΟΘΕ, με τθ 
διαφορά ότι ςτθ κζςθ των διπλωματϊν, του προεδρείου, τθσ ομάδασ τφπου και 
γενικά όλων των φορζων τθσ ςυνεδρίαςθσ, βρίςκονται μακθτζσ. Μετά από μια ςα-
ραντάλεπτθ ςυνζντευξθ μζςω skype επιλζχκθκα ωσ μια από τισ εκπροςϊπουσ του 
Τφπου. Στο τριιμερο ςυνζδριο που πραγματοποιικθκε ςτισ 17-19 Μαρτίου, θ ομά-
δα Τφπου κλικθκε να μεταδϊςει όλεσ τισ πτυχζσ αυτοφ του τόςο μοναδικοφ ςυνε-
δρίου ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. Δουλειά μασ ιταν να μεταδϊςουμε τα 

γεγονότα που λάμβαναν χϊρα ςτισ επίςθμεσ ςυνεδριάςεισ των επιτροπϊν, αλλά και τισ ανεπίςθμεσ δθλϊςεισ και ςυμμαχίεσ που     

Μια νεαρή δημοζιογράθος ζηο Athens Model of the United Nations 



 

δθμιουργοφνταν μεταξφ των κρατϊν-μελϊν. Εργαηόμενοι ομαδικά και ατομικά βρεκικαμε ςτο παραςκινιο των ςθμαντικότερων αποφάςεων ςχε-
τικά με κζματα όπωσ το μεταναςτευτικό, οι offshore εταιρίεσ, ο παγκόςμιοσ αφοπλιςμόσ, θ αςφάλεια ςτο διαδίκτυο και άλλα. Καταφζραμε με τισ 
λζξεισ μασ να ενθμερϊςουμε για τα τεκταινόμενα τουσ άλλουσ ςυνζδρουσ, να ςτθλιτεφςουμε καίρια ηθτιματα, ακόμα και να επθρεάςουμε το απο-
τζλεςμα των ςυνεδριάςεων. Τελικά, παρ' όλο που θ ςυνεδρίαςθ περιςτρεφόταν γφρω από το ρόλο του διπλωμάτθ ςτθ λιψθ των αποφάςεων, δεν 
μετανιϊνω κακόλου για τθν απόφαςι μου να ςυμμετάςχω ωσ δθμοςιογράφοσ, αφοφ ζτςι είχα τθν ευκαιρία να βιϊςω τθ ςυνεδρίαςθ από μια 
άλλθ οπτικι γωνία, να βελτιϊςω τισ κοινωνικζσ μου δεξιότθτεσ ωσ εκπρόςωποσ του Τφπου και τισ ικανότθτζσ μου ςτο γράψιμο, κακϊσ ιταν απαι-
τοφμενο να γράφω περίπου τρία άρκρα τθ μζρα. Καταλιγοντασ, κεωρϊ πωσ ιταν μια εξαιρετικι εμπειρία και κα πρότεινα ςε οποιοδιποτε άλλο 
μακθτι με ενδιαφζρον ςτο διεκνζσ γίγνεςκαι και τθ δθμοςιογραφία να το δοκιμάςει. 

    Αδαμαντία Θεοφάνουσ, Β΄Λυκείου 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

      Κάκε χρόνο το ςχολείο μασ λαμβάνει μζροσ ςε διάφορουσ διαγωνιςμοφσ: 
Ροίθςθ, Μουςικι, Ηωγραφικι, όλα είναι Τζχνθ! Φζτοσ πιο ςυγκεκριμζνα, 
υπιρξαν τζςςερισ ςυμμετοχζσ που αντιπροςϊπευαν το ςχολείο μασ ςτο Stop 
Bullying School Band Contest Festival, ζναν διαγωνιςμό που διοργάνωςαν οι 
Εκδόςεισ Άγκυρα και εμπνευςμζνο από το βιβλίο του Νίκου Μιχαλόπουλου 
με τίτλο "Κεσ να παίξουμε;". Τα παιδιά που πιραν μζροσ ζγραψαν τθ δικι 
τουσ μουςικι και είπαν ΟΧΙ ΣΟ BULLYING με το δικό τουσ τρόπο. Οι 
"Σαπουνόφουςκεσ" και οι "Φαναριϊτεσ" είναι τα δφο ςυγκροτιματα του 
ςχολείου μασ που κατάφεραν με τθ μουςικι τουσ να διακρικοφν ςτθν δεκά-
δα με τα καλφτερα τραγοφδια πανελλθνίωσ. Και μόνο το γεγονόσ ότι κατάφε-
ραν να ξεπεράςουν πολλζσ από τισ υπόλοιπεσ ςυμμετοχζσ που υπιρχαν είναι 
πράγματι αξιοκαφμαςτο και αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα για το ςχολείο 
μασ. Θ δεκάδα διαγωνίςτθκε Live το Σάββατο 6 Μαΐου, μια πραγματικά υπζ-
ροχθ και αξζχαςτθ εμπειρία για εμάσ που βριςκόμαςταν εκεί. Το απολαφςα-
με με τθν καρδιά μασ και διαςκεδάςαμε με τθν ψυχι μασ! Μάλιςτα, για το 
κλείςιμο τθσ ςυναυλίασ, τα παιδιά με κινθτικά προβλιματα του ειδικοφ ςχο-
λείου τθσ Χίου μάσ τραγοφδθςαν το δικό τουσ τραγοφδι! Ιταν μια εξαιρετικι 
ερμθνεία και αξίηει ζνα τεράςτιο «μπράβο» ςε αυτά τα υπζροχα παιδιά! 
Αρχικά είχε αποφαςιςτεί τα 5 καλφτερα τραγοφδια από τα ςυνολικά 10 να 
μπουν ςε cd,  το οποίο κα κυκλο-
φοριςει μαηί με το βιβλίο "Κεσ 
να παίξουμε;". Ζπειτα, όμωσ, από 
απόφαςθ των κριτϊν, κα ςυμπε-
ριλθφκοφν τελικά και τα 10 τρα-
γοφδια ςυν αυτό τθσ Χίου ςτο cd! 
Ρεριμζνουμε λοιπόν να κυκλοφο-
ριςει το cd με τισ ςυμμετοχζσ 
μασ! Γενικά, όλθ αυτι θ εμπειρία 
ιταν μοναδικι και αξζχαςτθ! 
Ανυπομονοφμε να ηιςουμε τθν 
επόμενθ περιπζτεια! 
 

 
 

 Σάνια Γκρόιντα, Β΄ Γυμναςίου 

 

Stop Bullying Band Contest Festival 

ΞΑΝΘΗ, ΠΟΛΙ ΟΝΕΙΡΩΝ 
 

Το Σχολείο μασ ςυμμετείχε και φζτοσ ςτο Φεςτιβάλ Μουςικϊν Σχολείων τθσ 
Ξάνκθσ από τισ 27 ωσ τισ 30 Απριλίου 2017.  

Θ ζναρξθ του φεςτιβάλ ζγινε το απόγευμα τθσ Ρζμπτθσ με το Μουςικό Σχολεί-
ου Βόλου και ςυνεχίςτθκε με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ για το ςχολείο μασ. Τθν 
επόμενθ μζρα ξεκίνθςαν οι προετοιμαςίεσ για τθν τελικι γιορτι. Ρεριελάμβαναν 
εργαςτιρια για τθν ορχιςτρα με μαζςτρο τον κ. Νίκο Κυπουργό, για τθ χορωδία 
με μαζςτρο τθν κ. Εριφφλλθ Δαμιανοφ και για το bodypercussion, που ζκανε τθν 
πρϊτθ εμφάνιςι του, τον κ. Νίκο Τουλιάτο. Ραρ’ όλο που τα εργαςτιρια ιταν 
κουραςτικά και απαιτθτικά, άξιηαν τον κόπο, γιατί τθν τελευταία μζρα ςτθ μεγάλθ ςυναυλία ςτθν πλατεία τθσ Ξάνκθσ, οι μακθτζσ των μουςικϊν 
ςχολείων ςυνεργάςτθκαν και κζρδιςαν τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ. Ριςτεφω πωσ όλοι οι μακθτζσ κερδίςαμε γνϊςεισ και κατακτιςαμε εμπειρίεσ 
από τθ ςυμμετοχι μασ ςτα εργαςτιρια αυτά. 

Επίςθσ, δφο ςφνολα του ςχολείου μασ ςυμμετείχαν δυναμικά ςτο φεςτιβάλ και παρουςίαςαν τθ δουλειά τουσ ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ 
πόλθσ: το Σφνολο ευρωπαϊκισ μουςικισ, με υπεφκυνο τον κ. Τςολάκθ και υπεφκυνθ Χορωδίασ τθν κ. Φαραοφ και το Σφνολο ρεμπζτικθσ  μουςικισ 
με υπεφκυνουσ τον κ. Σκλαβενίτθ και τθν κ. Σπακάρα. Επίςθσ, το Σφνολο κρουςτϊν «A piacere» τθσ κ. Ράνου και τθσ κ. Χαβζλα ςυμμετείχε ςτθν 
τελικι ςυναυλία υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Τουλιάτου. Ρριν τθν αποχαιρετιςτιρια μζρα, το Σάββατο βράδυ ζγινε ζνα καταπλθκτικό πάρτυ για τουσ 
μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ όλων των ςχολείων, όπου χορζψαμε, τραγουδιςαμε και παίξαμε μουςικι.  

Ιταν μια μαγικι εμπειρία που όςοι από εμάσ ηιςαμε κα μασ μείνει αξζχαςτθ. Ασ ελπίςουμε ότι του χρόνου κα μπορζςουν να τθ ηιςουν ακόμα 
περιςςότερα παιδιά!  

 

Γεράςιμοσ Μαρκισ, Α΄ Γυμναςίου 

To Μουςικό Σχολείο Ρρζ-
βεηασ πραγματοποίθςε εκ-
παιδευτικι εκδρομι ςτο Βε-
λιγράδι τθσ Σερβίασ από 26 
ζωσ 30 Μαρτίου ςτο πλαίςιο 
των πολιτιςτικϊν προγραμ-
μάτων "Ο παροικιακόσ ελλθ-
νιςμόσ ςτα Βαλκάνια (15οσ-
20οσ αιϊνασ)", με υπεφκυ-
νουσ κακθγθτζσ τθν κ. Τηομά-
κα Αρετι και τον κ. Κωςτόγιαννθ Ταξιάρχθ και "Θ παραδοςιακι 
μουςικι των Βαλκανίων. Μια εκνομουςικολογικι προςζγγιςθ", με 
υπεφκυνουσ κακθγθτζσ τθν κ. Σπακάρα, τον κ. Κεραςοβίτθ και τον 
κ. Σκλαβενίτθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ χωριςτικαμε ςε ομά-
δεσ και υπό τθν κακοδιγθςθ των υπεφκυνων κακθγθτϊν εργαςτι-
καμε ςτα κζματα των προγραμμάτων. 

Τθν πρϊτθ  θμζρα τθσ εκδρομισ επιςκεφκικαμε το Μουςικό 
Σχολείο ςτο Βελιγράδι , όπου είχαμε τθν ευκαιρία να παρακολουκι-
ςουμε  πρόβα  για μουςικό διαγωνιςμό των μουςικϊν ςχολείων τθσ 
πόλθσ. Ξεναγθκικαμε ςτθν πόλθ και καυμάςαμε τθν εκπλθκτικι 
κζα από το φροφριο Καλεμζγκνταν ςτθ ςυμβολι των ποταμϊν Σά-
βα και Δοφναβθ, εκεί όπου φυλακίςτθκε ο ιγασ Φεραίοσ. Επίςθσ, 
επιςκεφτικαμε το μαυςωλείο του Τίτο, θγζτθ τθσ πρϊθν Γιουγκος-
λαβίασ. Εντφπωςθ μασ ζκαναν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ  τα βομβαρδι-
ςμζνα από το ΝΑΤΟ κτιρια ςτον πρόςφατο εμφφλιο πόλεμο που 
ςυγκλόνιςε τθ χϊρα. Μοναδικι εμπειρία για μασ ιταν θ επίςκεψι 
μασ ςτο μαγευτικό Νόβιςαντ, ςτο οποίο ςπουδαία μνθμεία μαρτυ-
ροφν τθν φπαρξθ παροικιακοφ ελλθνιςμοφ ςτο παρελκόν και ςτο 
κάςτρο Ρετροβαραντίν, ςτο οποίο ςυγκροφςτθκαν Αυςτριακοί και 
Οκωμανοί κατά το 18ο αιϊνα. Γυρίςαμε γεμάτοι εμπειρίεσ μζςα 
από τθν επίςκεψθ ςε μια χϊρα με ευγενικοφσ και φιλικοφσ κατοί-
κουσ  που γνϊριςε αρκετοφσ πολζμουσ. 

 

Μυρτώ Κωςτόγιαννθ, Ιωάννα Παπίρθ, Γ΄ Γυμναςίου 

 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Βελιγράδι 


