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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ, Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,   

  

ρσμαμςιόμαρςε και πάλι ρε ασςέπ ςιπ ρελίδεπ ...ρσμαμςιόμαρςε και πάλι ρε ασςέπ ςιπ ρελίδεπ ...  

  

Η ετημεοίδα Η ετημεοίδα Στη Διαπασών Στη Διαπασών νεκίμηρε δσμαμικά και τέςξπ μα ξογα-νεκίμηρε δσμαμικά και τέςξπ μα ξογα-

μώμεςαι ήδη από ςξ Σεπςέμβοιξ και καςατέοαμε μα βγάλξσμε ςξ ποώςξ μώμεςαι ήδη από ςξ Σεπςέμβοιξ και καςατέοαμε μα βγάλξσμε ςξ ποώςξ 

μαπ τύλλξ για ασςήμ ςη ρυξλική υοξμιά.μαπ τύλλξ για ασςήμ ςη ρυξλική υοξμιά.  

  

Η ρσμςακςική ξμάδα αμαμεώμεςαι με ςημ έλεσρη ςωμ μέωμ μαπ μα-Η ρσμςακςική ξμάδα αμαμεώμεςαι με ςημ έλεσρη ςωμ μέωμ μαπ μα-

θηςώμ και εσελπιρςξύμε όςι θα απξςελέρει και τέςξπ θηςώμ και εσελπιρςξύμε όςι θα απξςελέρει και τέςξπ ––όπωπ και πέοσριόπωπ και πέοσρι––  

ςξ δίασλξ επικξιμωμίαπ μαπ.ςξ δίασλξ επικξιμωμίαπ μαπ.  

  

Καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2015Καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2015--2016 κσκλξτόοηραμ ςέρρεοα ςεύυη με 2016 κσκλξτόοηραμ ςέρρεοα ςεύυη με 

ςα έρξδα ςωμ ξπξίωμ αγξοάρςηκαμ για ςιπ λειςξσογικέπ αμάγκεπ ςξσ ςα έρξδα ςωμ ξπξίωμ αγξοάρςηκαμ για ςιπ λειςξσογικέπ αμάγκεπ ςξσ 

ρυξλείξσ έμαπ τξοηςόπ σπξλξγιρςήπ, έμαπ βιμςεξποξβξλέαπ και μια βι-ρυξλείξσ έμαπ τξοηςόπ σπξλξγιρςήπ, έμαπ βιμςεξποξβξλέαπ και μια βι-

μςεξκάμεοα. Με ςη δική ραπ ρςήοινη, πάμςα, αιριξδξνξύμε όςι και εμείπ μςεξκάμεοα. Με ςη δική ραπ ρςήοινη, πάμςα, αιριξδξνξύμε όςι και εμείπ 

με ςη ρειοά μαπ θα ρςηοίνξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ. με ςη ρειοά μαπ θα ρςηοίνξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ.   

  

Καλή αμάγμωρη λξιπόμ!Καλή αμάγμωρη λξιπόμ!  

  

  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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 Στισ 13 Οκτωβρίου 2016, θ Σουθδικι Ακαδθμία τίμθ-
ςε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίασ ζναν από τουσ 
ςθμαντικότερουσ ςφγχρονουσ τραγουδοποιοφσ, τον 
Μπομπ Ντίλαν, αναγνωρίηοντασ ςε αυτόν το πλοφςιο 
ποιθτικό ταλζντο του, όπωσ εμφανίηεται και μζςα από 
τα τραγοφδια του.   

«Με το ζργο του δθμιοφργθςε νζεσ ποιθτικζσ εκφρά-
ςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ςπουδαίασ παράδοςθσ του αμερι-
κανικοφ τραγουδιοφ», αναφζρεται ςτθν επίςθμθ ανα-
κοίνωςθ. Σθμειϊνεται πωσ ο Μπομπ Ντίλαν γίνεται ο 
πρϊτοσ τραγουδοποιόσ που τιμάται με το Νόμπελ Λογο-
τεχνίασ ςτθν ιςτορία του κεςμοφ. 

Ο Μπομπ Ντίλαν, ι αλλιϊσ όμπερτ Άλλεν Ηίμμερ-
μαν (Robert Allen Zimmerman), όπωσ είναι το πραγματι-
κό του όνομα, γεννικθκε ςτισ ΘΡΑ ςτισ 24 Μαΐου 1941, 
επζλεξε όμωσ το όνομα Ντίλαν κζλοντασ να τιμιςει τον 
Ουαλό ποιθτι, Ντίλαν Τόμασ.    

Από μακθτισ, άρχιςε να ερμθνεφει τραγοφδια του 
Τςακ Μπζρι και Λιτλ ίτςαρντ, κρφλουσ τθσ εποχισ, με 
ζμφαςθ ςτο ροκ εν ρολ, κάντρι, φολκ και μπλουη.   

Το 1962 κυκλοφορεί ο πρϊτοσ του δίςκοσ και αρχίηει 
θ μεγαλειϊδθσ του καριζρα. Είναι θ νζα φωνι τθσ Αμε-
ρικισ. Εκφράηει τθ διαμαρτυρία, τθν αμφιςβιτθςθ και 
τθν επανάςταςθ. Πμωσ, τελικά, αρνείται το ρόλο αυτό, 
διαχωρίηοντασ τθ κζςθ του, όπωσ φαίνεται και 
ςτο τραγοφδι Magie’s fam (1965), μθ κζλοντασ πια να 
είναι θ φωνι του κινιματοσ, κατακρίνοντασ, πρόςωπα 
του λαϊκοφ κινιματοσ του ’60, που ουςιαςτικά πολε-
μοφν για να γίνουν αυτό που πολεμοφν.   

Ασ κυμθκοφμε μερικά από τα τραγοφδια του, πθγι 
ζμπνευςθσ των κινθμάτων τθσ δεκαετίασ του ’60 και όχι 
μόνο, όπωσ το Blowin’ in the wind (1963), τραγοφδι 
φμνοσ τθσ εποχισ των κοινωνικϊν κινθμάτων ςτθν Αμε-
ρικι. Το "Masters of war" (1963), που εκφράηει τθν αντί-
κεςθ ςτον ψυχρό πόλεμο και τθν καταςκευι όπλων μα-
ηικισ καταςτροφισ. Το "Hurricane" (1976), τραγοφδι 
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ψευδοφσ κατθγορίασ και φυλάκιςθσ του μαφρου μπο-
ξζρ Rubin Carter.  

Ζνα ακόμθ ςτοιχείο τθσ ςθμαντικότθτασ των ποιθμά-
των του είναι ότι οι ςτίχοι των τραγουδιϊν του διδάςκο-
νται ςε μεγάλα Ρανεπιςτιμια.  

Ο Μπομπ Ντίλαν, πολφ μεγάλοσ μουςικόσ, ςτιχουργόσ 
και ποιθτισ επθρζαςε όςο λίγοι τθ ςφγχρονθ μουςικι, 
αλλά και τθ ςκζψθ όςων μεγάλωςαν ι προβλθματίςτθκαν 
με τα τραγοφδια του.    

 
Μυρτϊ Σηόκα, Γϋ Γυμναςίου 

 

 

Bob Dylan 

Come you masters of war 

You that build the big guns 
You that build the death planes 
You that build all the bombs 

You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
I just want you to know 

I can see through your masks. 
 
You that never done nothin' 

But build to destroy 
You play with my world 
Like it's your little toy 

You put a gun in my hand 
And you hide from my eyes 
And you turn and run farther 

When the fast bullets fly. 
 
Like Judas of old 

You lie and deceive 
A world war can be won 
You want me to believe 

But I see through your eyes 
And I see through your brain 
Like I see through the water 

That runs down my drain. 
 
You fasten all the triggers 

For the others to fire 
Then you set back and watch 
When the death count gets 

higher 
You hide in your mansion' 
As young people's blood 

Flows out of their bodies 
And is buried in the mud. 
 

You've thrown the worst fear 
That can ever be hurled 
Fear to bring children 

Into the world 
For threatening my baby 
Unborn and unnamed 

You ain't worth the blood 
That runs in your veins. 
 

Come you masters of war 

You that build the big guns 
You that build the death planes 
You that build all the bombs 

You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
I just want you to know 

I can see through your masks. 
 
You that never done nothin' 

But build to destroy 
You play with my world 
Like it's your little toy 

You put a gun in my hand 
And you hide from my eyes 
And you turn and run farther 

When the fast bullets fly. 
 
How much do I know 

To talk out of turn 
You might say that I'm young 
You might say I'm unlearned 

But there's one thing I know 
Though I'm younger than you 
That even Jesus would never 

Forgive what you do. 
 
Let me ask you one question 

Is your money that good 
Will it buy you forgiveness 
Do you think that it could 

I think you will find 
When your death takes its toll 
All the money you made 

Will never buy back your soul. 
 
And I hope that you die 

And your death'll come soon 
I will follow your casket 
In the pale afternoon 

And I'll watch while you're lowered 
Down to your deathbed 
And I'll stand over your grave 

'Til I'm sure that you're dead. 

Masters of war (1963) 
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Οι περιςςότεροι άνκρω-
ποι των πολιτιςμζνων χω-
ρϊν κεωροφν τθν ειρινθ ωσ 
κάτι εντελϊσ φυςικό. Είναι 
αυτό όμωσ αλικεια; Θ απά-
ντθςθ είναι όχι. Στθν πραγ-
ματικότθτα, ακόμθ και ςι-
μερα, τον 21ο αιϊνα, ςε 
πολλζσ περιοχζσ τθσ Μζςθσ 
Ανατολισ επικρατεί πόλε-
μοσ που ζχει κφματα εκα-
τομμφρια ακϊουσ ανκρϊ-
πουσ. Άρα, μιπωσ όλοι μασ 
πρζπει να ςκεφτοφμε πόςο 
τυχεροί είμαςτε που για 
εμάσ θ ειρινθ είναι αυτονό-
θτθ, ενϊ ςυγχρόνωσ να α-
ναλογιςτοφμε όλα αυτά 
που υπομζνουν αυτοί που 
βιϊνουν τον πόλεμο; 

Αρχικά, οφείλουμε όλοι να παραδεχκοφμε ότι ςτον πό-
λεμο δεν υπάρχουν νικθτζσ και θττθμζνοι, κακϊσ όλοι 
όςοι εμπλζκονται ςε αυτόν ζχουν απϊλειεσ. Για παράδειγ-
μα, ο πόλεμοσ προκαλεί υλικζσ και πολιτιςμικζσ καταςτρο-
φζσ, κακϊσ όλα τα κτιρια, τα μνθμεία, τα ζγγραφα και 
γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο πολιτιςμοφ καταςτρζφε-
ται. Ακόμθ, θ ιδεολογία και οι αξίεσ των ανκρϊπων χάνο-
νται διότι το μόνο που προςπακοφν είναι να επιβιϊςουν, 
γίνονται ζτςι καχφποπτοι με όλουσ και με όλα. Επιπλζον, 
οι ςυνκικεσ που αναγκάηονται να ηουν είναι άκλιεσ και 
ανκυγιεινζσ, ενϊ παράλλθλα θ ζννοια του κράτουσ ςταμα-
τά να υπάρχει και καμία παραγωγικι δραςτθριότθτα δεν 
ςυνεχίηεται.  

Πλα αυτά όμωσ δεν είναι τίποτα μπροςτά ςτθ χειρότε-
ρθ ςυνζπειά του, δθλαδι τθν απϊλεια τθσ ανκρϊπινθσ 
ηωισ. Αναλυτικότερα, οι άνκρωποι που βιϊνουν τον πόλε-
μο είτε τραυματίηονται παντοτινά, ςωματικά και ψυχικά,  

 

Ειρήνη: αυτονόητη; 

είτε ςκοτϊνονται άδικα, 
ενϊ ςπανίωσ κατορκϊνουν 
να επιβιϊςουν. Εφκολα, 
λοιπόν, οδθγοφμαςτε ςτο 
ςυμπζραςμα ότι ο πόλεμοσ 
το μόνο που προκαλεί είναι 
πολφ πόνο, καταςτροφζσ 
και απόλυτο χάοσ. 
       Πλα αυτά ζρχονται ςε 
απόλυτθ αντίκεςθ με τα 
αγακά που μασ παρζχει θ 
ειρινθ. Για να γίνουμε πιο 
ςαφείσ, όταν δεν είμαςτε ςε 
περίοδο πολζμου τα πάντα 
λειτουργοφν πιο αρμονικά. 
Οι πολίτεσ εργάηονται για 
να επιβιϊςουν και ζχουν 
ψυχικι ιςορροπία, εφόςον 
δεν χρειάηεται να πολεμοφν 
για τθ ηωι και τισ αξίεσ 

τουσ. Επιπροςκζτωσ, αναπτφςςονται ςχζςεισ εμπιςτοςφ-
νθσ, κακϊσ δεν υπάρχουν ςθμαντικοί λόγοι να φοβοφνται, 
ενϊ όλοι ζχουν πρόςβαςθ ςτθν παιδεία, με αποτζλεςμα 
να μεγαλϊνει το μορφωτικό επίπεδο τθσ χϊρασ. Επίςθσ, οι 
ςυνκικεσ υγιεινισ ςτισ οποίεσ ηουν οι πολίτεσ είναι πολφ 
καλφτερεσ, ανεβάηοντασ ζτςι το βιοτικό επίπεδο. Αξίηει να 
αναφζρουμε και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Ει-
δικότερα, οι άνκρωποι κακϊσ ηουν ειρθνικά αφοςιϊνο-
νται ςε παραγωγικζσ εργαςίεσ.  

Αναντίρρθτα, λοιπόν, θ ειρινθ ζχει μόνο οφζλθ, τα 
οποία αν χρθςιμοποιθκοφν ςωςτά μποροφν να δϊςουν 
μια γενικότερθ ανάπτυξθ ςε όλθ τθν κοινωνία. Συνοψίηο-
ντασ, κακϊσ θ ειρινθ δεν είναι κάτι εντελϊσ δεδομζνο, 
πρζπει όλοι μασ να αγωνιςτοφμε για τθν επικράτθςι τθσ 
ενϊ ςυγχρόνωσ  ζχουμε θκικό κακικον να ςεβόμαςτε και 
να ςυμπονοφμε τουσ ανκρϊπουσ που ζχουν βιϊςει τον 
πόλεμο. 

 
Εφθ Μπζλλου, Γϋ Γυμναςίου 

Ο ρατςιςμόσ είναι ζνα ςυχνό φαινόμενο που μαςτίηει τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Σφμφωνα με τισ ρατςιςτικζσ αντιλι-

ψεισ, μια κοινωνικι ομάδα κεωρεί μια άλλθ κατϊτερθ, επικαλοφμενθ τθ δικεν ανωτερότθτά τθσ ςε κζματα καταγωγισ,  

κρθςκείασ και αντιλιψεων. Ρολφ ςυχνά άνκρωποι πζφτουν κφματα ρατςιςτικϊν ςυμπεριφορϊν ςτο ςχολείο και ςε 

άλλουσ χϊρουσ. Ο ρατςιςμόσ αποτελεί μια μελανι ςελίδα ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ, κακϊσ διαλφει τισ ανκρϊπι-

νεσ ςχζςεισ και πολλζσ φορζσ οδθγεί ςτον πόλεμο. Ασ μθν ξεχνάμε τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ του Βϋ Ραγκόςμιου Ρολζ-

μου και τθσ αποικιοκρατίασ, που ςτθρίχτθκαν ςε ρατςιςτικό υπόβακρο. Το φαινόμενο του ρατςιςμοφ ςτισ μζρεσ μασ βρί-

ςκεται ςε ζξαρςθ, μιασ και ζνα μεγάλο κφμα προςφφγων ζχει καταφτάςει ςτθ χϊρα μασ, διωκόμενο από τον πόλεμο που 

υπάρχει ςε χϊρεσ όπωσ θ Συρία και το Αφγανιςτάν. Οι άνκρωποι αυτοί αποτελοφν το εξιλαςτιριο κφμα που ενοχοποιεί-

ται για τα τεράςτια οικονομικά και εργαςιακά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ντόπιοι.      

Τι κάνει ένα προσφυγόπουλο σε ελληνικό σχολείο; 
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Οι πρόςφυγεσ ηουν κάτω 
από άκλιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 
καταυλιςμοφσ και τα πρόχει-
ρα οργανωμζνα κζντρα φιλο-
ξενίασ και ςτεροφνται βαςικά 
ανκρϊπινα δικαιϊματα, ζνα 
από  τα οποία είναι θ μόρφω-
ςθ των παιδιϊν. Θ πλειοψθφί-
α τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ 
φρόντιςε για τθν ζνταξθ των 
προςφυγόπουλων ςτα ελλθνι-
κά ςχολεία, θ οποία όμωσ 
προκάλεςε και μεμονωμζνεσ 
αντιδράςεισ. Θ μειοψθφία των αρνθτικά προδιατεκειμζ-
νων γονζων δεν δζχτθκαν τθν ζνταξθ των νεαρϊν προςφφ-
γων ςτο ςχολείο, προτείνοντασ τθ διδαςκαλία ςε διαφορε-
τικά κτιρια (μζχρι να γίνουν «άνκρωποι») και ωσ ζνδειξθ 
διαμαρτυρίασ αρνικθκαν να ςτείλουν τα παιδιά τουσ ςτο 
ςχολείο ι απείλθςαν με κατάλθψθ ςχολικϊν μονάδων. 
Ακόμα εκφράςτθκαν ανθςυχίεσ ςχετικά με μεταδοτικζσ 
αςκζνειεσ που μπορεί να μεταφζρουν οι μικροί πρόςφυ-
γεσ και τισ πικανζσ φκορζσ ςτα «ντουβάρια» και τισ εικό-
νεσ των ςχολείων. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτε-
λοφν τα ςχολεία του Διμου Ωραιόκαςτρου, Βόλβθσ και 
Φιλιππιάδασ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, τα περιςςότερα ςχολεία αγκά-
λιαςαν τουσ μικροφσ πρόςφυγεσ και τουσ ενζταξαν ςτο 
περιβάλλον τουσ βοθκϊντασ τουσ να προςαρμοςτοφν και 
να δεχτοφν τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ. Ραράδειγμα 
προσ μίμθςθ αποτελοφν οι γονείσ τθσ Ξάνκθσ, αλλά και 
άλλων περιοχϊν που κεωροφν απαράδεκτο και απάνκρω-
πο φαινόμενο τθ ρατςιςτικι αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερα απζ-
ναντι ςε προςφυγόπουλα, τθ ςτιγμι που θ χϊρα μασ γνϊ-
ριςε τθν προςφυγιά ςτο παρελκόν και ςιμερα τθν ανα-
γκαςτικι ξενιτιά των νζων επιςτθμόνων και μθ ςτο εξωτε- 

ρικό λόγω τθσ οικονομικισ κρί-
ςθσ που μαςτίηει τθ χϊρα μασ. 
Επίςθσ, υπιρξε διαβεβαίωςθ 
από τουσ αρμόδιουσ για τον εμ-
βολιαςμό των παιδιϊν αυτϊν 
και για τθν καλι κατάςταςθ τθσ 
υγείασ τουσ, γεγονόσ που δείχνει 
ότι μποροφν να πάνε άφοβα ςτα 
ςχολεία, χωρίσ να υπάρξει ο κίν-
δυνοσ μετάδοςθσ κάποιασ αςκζ-
νειασ. 
     Το ενοχόμετρο δείχνει ότι ο 
μετανάςτθσ/πρόςφυγασ ζρχεται 

να μασ κλζψει τθ δουλειά και το κινδυνόμετρο ανάβει 
κόκκινο. Αν είναι φτωχόσ, νζοσ, όχι λευκόσ και αλλόκρθ-
ςκοσ, ο παρείςακτοσ που ζρχεται από το εξωτερικό χαρα-
κτθρίηεται από τθν πρϊτθ ςτιγμι άκλιοσ, ανυπάκουοσ, 
απεικάρχθτοσ. Οφτωσ ι αλλιϊσ, κι αν δεν είναι φτωχόσ, 
οφτε νζοσ, οφτε μελαμψόσ, οφτε αλλόκρθςκοσ, πάλι οφεί-
λουμε να είμαςτε καχφποπτοι, γιατί ζρχεται διατεκειμζνοσ 
να δουλζψει τισ διπλάςιεσ ϊρεσ για τα μιςά λεφτά. Ο φό-
βοσ του διαφορετικοφ και ο πανικόσ για τθν απϊλεια τθσ 
εργαςίασ, που είναι ζνασ από τουσ ιςχυρότερουσ φόβουσ 
μεταξφ των φόβων που μασ κυβερνοφν τθ ςθμερινι εποχι 
του φόβου, ζχει ωσ αποτζλεςμα ο μετανάςτθσ/πρόςφυ-
γασ να ενοχοποιείται για τθν ανεργία, για τθ μείωςθ του 
θμερομιςκίου και για τθ δθμόςια αναςφάλεια. Τα ανκρϊ-
πινα δικαιϊματα καταπατϊνται βάρβαρα, ο φόβοσ και το 
μίςοσ καταλαμβάνει τισ ψυχζσ των ανκρϊπων και ο πολι-
τιςμόσ είναι υπό αμφιςβιτθςθ. 

(Θ τελευταία παράγραφοσ είναι διαςκευι από το βιβλί-
ο του Eduardo Galeano «Κακρζφτεσ», «Ο διάβολοσ είναι 
ξζνοσ») 

Μυρτϊ Κωςτόγιαννθ, Ιωάννα Παπίρθ,  
Γϋ Γυμναςίου 
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Πλα τα παιδιά του κόςμου ζχουν το αναφαίρετο δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ και τθν εκπαίδευςθ και το δικαίωμα αυτό προςτατεφε-
ται από τθ Διεκνι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ του Ο.Θ.Ε.  

Σφμφωνα, λοιπόν, με τθν παραπάνω Σφμβαςθ, κάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ χωρίσ διακρίςεισ, ανεξάρτθτα από τθ φυ-
λι, το χρϊμα, το φφλο, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία και τθν καταγωγι του. Πλα τα κράτθ που ζχουν υπογράψει τθ Σφμβαςθ του Ο.Θ.Ε. 
πρζπει με κάκε τρόπο να βοθκάνε τα παιδιά και να παρζχεται ςε όλα θ δυνατότθτα να μορφωκοφν και να αποκτιςουν γνϊςεισ, που 
κα τα βοθκιςουν ςτθ ηωι τουσ. Και θ δυνατότθτα αυτι δίνεται από τα κράτθ με τθ δθμόςια δωρεάν παιδεία, με τθ λειτουργία, δθλα-
δι, δθμόςιων ςχολείων. 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίωσ λόγω των πολζμων που ξεςποφν ςε διάφορεσ περιοχζσ του πλανιτθ, χιλιάδεσ προςφυγόπουλα με-
ταναςτεφουν ςε άλλεσ χϊρεσ. Τα παιδιά αυτά δικαιοφνται να πάνε ςτο ςχολείο ςτισ νζεσ τουσ πατρίδεσ και να ζχουν ίδια και ίςα δι-
καιϊματα με τα υπόλοιπα παιδιά. 

Θ πλθκϊρα των παιδιϊν που ζρχεται ςτθ χϊρα μασ προκαλεί κάποια προβλιματα ςτθν κοινωνία, αφοφ δεν είχαμε ςυνθκίςει 
τζτοιεσ καταςτάςεισ. Ρολλοί γονείσ ανθςυχοφν και δεν κζλουν τα προςφυγόπουλα ςτο ςχολείο που πθγαίνουν τα παιδιά τουσ και 
ηθτοφν τον αποκλειςμό τουσ από τα δθμόςια ςχολεία. 

Θ γνϊμθ μου είναι ότι οι γονείσ δεν πρζπει να προχωροφν ςε τζτοιεσ ενζργειεσ και να ςτεροφν το δικαίωμα τθσ μόρφωςθσ ςε 
κάποια παιδιά, επειδι χωρίσ να το κζλουν βρζκθκαν ςε άλλουσ τόπουσ. Κα πρζπει να τα αγαπιςουμε, να τα αγκαλιάςουμε και να 
αφιςουμε ςε αυτά ορκάνοιχτεσ τισ πόρτεσ των ςχολείων μασ. 

Άννα Φϊτου, Βϋ Γυμναςίου 
 
Τζτοιεσ ενζργειεσ δεν ταιριάηουν ςτθ χϊρα μασ, που κεωρείται κοιτίδα τθσ δθμοκρατίασ και του πολιτιςμοφ. Αυτά τα παιδιά 

ιρκαν ςτθ χϊρα μασ ςτεροφμενα τθν πατρίδα και τα ςπίτια τουσ, είτε λόγω εμπόλεμθσ κατάςταςθσ είτε για οικονομικοφσ λόγουσ. 
Τζτοιεσ ενζργειεσ, λοιπόν, ντροπιάηουν τθ χϊρα μασ, αφοφ ο ρατςιςμόσ δεν μασ ταιριάηει. 

Ασ καταδικάςουμε και ασ απομονϊςουμε αυτζσ τισ ενζργειεσ για να μθν μπει ςτισ ψυχζσ των παιδιϊν το μίςοσ για τθ διαφορετι-
κότθτα και ασ φροντίςει το κράτοσ να ζχει τισ ςωςτζσ υποδομζσ για τθν εκπαίδευςι τουσ.  

ταφροσ Πρζντηασ, Βϋ Γυμναςίου 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
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Έλληνες Συνθέτες 

Ο Σταύρος Ξαρχάκος  

γεννικθκε ςτισ 14 Μαρτίου του 1939 ςτθν Ακινα, 
όπου και μεγάλωςε. Κεωρείται ζνασ από τουσ ςθμα-
ντικότερουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ του ζντε-
χνου τραγουδιοφ. Σποφδαςε ςτο Ωδείο Ακθνϊν και 
ςυνζχιςε ςτο Ραρίςι και ςτο Julliard School of Music 
τθσ Νζασ Υόρκθσ. Ζχει γράψει τραγοφδια ςε περιςςό-
τερουσ από 42 δίςκουσ, μουςικι για 21 ταινίεσ και 15 
τθλεοπτικζσ παραγωγζσ. Ακόμα, ζχει ςυνκζςει μουςι-
κι για αρχαία τραγωδία, δράματα και διεκνι μπαλζ-
τα. Ζχει βραβευτεί πολλζσ φορζσ ςε κινθματογραφικά 
και μουςικά φεςτιβάλ, όπωσ το Διεκνζσ Φεςτιβάλ 
Κινθματογράφου. Το Μάιο του 1994 ανακθρφχκθκε 
Διδάκτωρ Καλϊν Τεχνϊν του Ρανεπιςτθμίου Adelphi 
τθσ Νζασ Υόρκθσ. Στισ αρχζσ του 1995 ανζλαβε τθν 
καλλιτεχνικι διεφκυνςθ τθσ «Κρατικισ Ορχιςτρασ 
Ελλθνικισ Μουςικισ» (KOEM).  

Ο Μάρκος Βαμβακάρης υπιρξε ιδιαίτερα ςθμαντι-

κόσ Ζλλθνασ ςυνκζτθσ του ρεμπζτικου τραγουδιοφ, αφοφ κεω-
ρείται και ο «Ρατριάρχθσ» του ρεμπζτικου, κακϊσ ζκανε γνω-
ςτό το είδοσ λόγω τθσ μεγάλθσ επιτυχίασ που είχαν τα διςκο-
γραφθμζνα τραγοφδια του. 

Γεννικθκε ςτισ 10 Μαΐου του 1905 ςτο ςυνοικιςμό Σκαλί 
τθσ Άνω Χϊρασ τθσ Σφρου από οικογζνεια Κακολικϊν. Οι γονείσ 
του ιταν φτωχοί αγρότεσ και ιταν ο πρωτότοκοσ από ζξι αδζλ-
φια. Λόγω τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ οικογζνειάσ του, ο 
Βαμβακάρθσ αναγκάςτθκε να αφιςει το ςχολείο και να εργα-
ςτεί ωσ λοφςτροσ, εφθμεριδοπϊλθσ, εργάτθσ ςε κλωςτιρια, 
βοθκόσ ςε οπωροπωλεία κ.ά. Τα θχογραφθμζνα τραγοφδια του 
Βαμβακάρθ υπερβαίνουν τα 200. Θ πλειοψθφία αυτϊν θχογρα-
φικθκε ςε δίςκουσ 78 ςτροφϊν μεταξφ των ετϊν 1933 και 
1956. Από το 1932 μζχρι το 1960 θχογράφθςε 149 τραγοφδια 
δικισ του ςφνκεςθσ και 220 ωσ ερμθνευτισ. Ο Μάρκοσ Βαμβα-
κάρθσ απεβίωςε 
ςτισ 8 Φεβρουαρί-
ου   του 1972 ςε 
θλικία 66 ετϊν, ςτο 
διαμζριςμα όπου 
κατοικοφςε ςτθ Νί-
καια, ςυνεπεία νε-
φρικισ ανεπάρκειασ 
που του δθμιοφργθ-
ςε ο ςακχαρϊδθσ 
διαβιτθσ. 

 
Ζζνια Ροφςςου, Γϋ Γυμναςίου 

 

Ambient                                                                 
 (ατμοσφαιρικό μουσικό είδος) 

 Το παπακάηω άπθπο αποηελεί ειζαγωγή γύπω από ηη μοςζική ambient. Με μια ζύνηομη ιζηοπική αναδπομή θα καηαλή-

ξοςμε ζηο ηι οπίζεηαι ωρ "ambient", και θα εζηιάζοςμε ζε μεπικά είδη ξεσωπιζηά, με απκεηέρ μοςζικέρ πποηάζειρ για όζοςρ 

ενδιαθέπονηαι πάνω ζηο θέμα. 

Λδρυτισ τθσ κεωρείται o Brian Eno, (Άγγλοσ μουςικόσ, παραγωγόσ και κεωρθτικόσ τθσ θλεκτρονικισ μουςικισ) παρ' όλο που θ ambi-
ent μουςικι υπιρχε και πριν από αυτόν. Ο ίδιοσ είχε δθλϊςει ότι είχε επθρεαςτεί από τον Erik Satie (Γάλλοσ ςυνκζτθσ του 20οφ αιϊ-
να). Ρριν από τον Eno αξίηει να αναφερκοφν ονόματα, όπωσ οι Terngerine Dream (γερμανικό ςυγκρότθμα θλεκτρονικισ μουςικισ του 
'67) και ο Klaus Schulze (Γερμανόσ ςυνκζτθσ).                                                   

O Brian Eno ιταν ο πρϊτοσ που χρθςιμοποίθςε τον όρο "ambient" για να προςδιορίςει το ςυγκεκριμζνο είδοσ. Χρθςιμοποίθςε αυ-
τιν τθ λζξθ για να περιγράψει ζναν ιχο που δθμιουργεί μια ατμόςφαιρα, θ οποία βάηει τον ακροατι ςε μια διαφορετικι ψυχολογικι  
κατάςταςθ, βαςιηόμενοσ ςτον λατινικό όρο "ambire", ο οποίοσ ςθμαίνει "να περικλείςεισ".     

    Συγκεκριμζνα ο Eno εφθφρε τον όρο "ambient music" ςτα μζςα του '70 για να περιγράψει τθ μουςικι που μπορεί είτε να ακου-
ςτεί με όλθ τθν προςοχι του ακροατι, είτε να αγνοθκεί εξίςου εφκολα. Θ ambient πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα να αντιπροςωπεφςει 
πολλά επίπεδα μουςικισ ακρόαςθσ, ανάλογα με τθν προςοχι που κζλει να δϊςει ο ακροατισ και να μπορεί να είναι "αγνοιςιμθ" όςο 
και ενδιαφζρουςα. 

Ζνασ κοντινόσ πρόγονοσ τθσ ambient είναι και θ kraut ςκθνι. Ρζρα από τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ δφο, ζχουν υπάρξει και κάποια 
Field Recordings (εγγραφζσ ιχων από το περιβάλλον), όπωσ για παράδειγμα το The Pool K III του Brion Fysin (Γάλλοσ ηωγράφοσ), το 
οποίο είναι θχογραφιςεισ από πιςίνα και ςυνκζςεισ διάφορων άγνωςτων μουςικϊν, θχογραφθμζνο ςτα τζλθ του '50. 

Ρολφ ςθμαντικοί ςτθ ςκθνι τθσ ambient είναι επίςθσ οι Steve Roach (Αμερικανόσ ςυνκζτθσ), Robert Rich (Αμερικανόσ μουςικόσ) 
και Vidna Obmana ι αλλιϊσ Dirk Serries (Βζλγοσ ςυνκζτθσ), κακϊσ διαμόρφωςαν ζναν ιχο ο οποίοσ ηει μζχρι ςιμερα, τόςο από τουσ  
ίδιουσ, όςο και από νεότερουσ ambient καλλιτζχνεσ επθρεαςμζνουσ από αυτιν τθ ςκθνι, όπωσ για παράδειγμα ο Vir Unis       
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Γιάννης Χαρούλης 

Ο Γιάννθσ Χαροφλθσ, γεννθ-
μζνοσ ςτο Λαςίκι τθσ Κριτθσ 
ςτισ 13 Λανουαρίου του 1981, 
είναι Ζλλθνασ μουςικόσ και 
ερμθνευτισ που αςχολείται 
με τθν ζντεχνθ, τθ ροκ και τθν 
Κρθτικι παραδοςιακι μουςι-
κι. Ζχει θχογραφιςει τρεισ 
προςωπικοφσ δίςκουσ, ζνασ 
εκ των οποίων ζγινε χρυςόσ 
και ζνα δίςκο με ηωντανι 
θχογράφθςθ, ο οποίοσ ανζ-

βθκε ςτο νοφμερο 1 των Ελλθνικϊν μουςικϊν chart. Ζχει ςυνεργα-
ςτεί με πολλοφσ μουςικοςυνκζτεσ και τραγουδιςτζσ, είτε διςκο-
γραφικά είτε ςε μουςικζσ ςκθνζσ και ςυναυλίεσ.  

Θ πρϊτθ επαφι του Γιάννθ Χαροφλθ με τθ μουςικι ιταν ςε 
θλικία 6 ετϊν όταν ο πατζρασ του, γλφπτθσ  ςτο επάγγελμα, του 
ζδειξε πϊσ να παίηει μαντολίνο. Λίγο αργότερα απζκτθςε το πρϊ-
το του λαοφτο και ξεκίνθςε τθ μελζτθ τθσ Κρθτικισ παραδοςιακισ 
μουςικισ. Από τθν θλικία των 15 ετϊν ξεκίνθςε να εργάηεται ωσ 
οργανοπαίκτθσ ςε τοπικά πανθγφρια. 

Στθν Ακινα εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά το 2002, ωσ προςκε-
κλθμζνοσ του Χριςτου Κθβαίου ςε μια ςυναυλία αφιζρωμα 
ςτο Νίκο Ξυλοφρθ, ςτο Κζατρο του Λυκαβθττοφ. Το 2003 κυκλο-
φόρθςε ο πρϊτοσ προςωπικόσ δίςκοσ του Γιάννθ Χαροφλθ, με 
τίτλο «Γφρω μου και εντόσ», με ςυνκζτθ το Μιχάλθ Νικολοφδθ και 
παραγωγό το Μιχάλθ Κουμπιό. Ο δεφτεροσ προςωπικόσ του δί-
ςκοσ, με τίτλο «Χειμωνανκόσ», κυκλοφόρθςε το Νοζμβριο του 
2006 ςε παραγωγι του Μάνου Ξυδοφ. Το 2010 θχογράφθςε δφο 
τραγοφδια ςε μουςικι του Μίνωα Μάτςα, τα οποία ςυμπεριλιφ-
κθςαν ςτο soundtrack τθσ τθλεοπτικισ ςειράσ «Το Νθςί». 
Το Μάιο του 2012 κυκλοφόρθςε το τρίτο του  

  

άλμπουμ «Μαγγανείεσ», ςε τραγοφδια του Κανάςθ Ραπακων-
ςταντίνου, για το οποίο του απονεμικθκε το βραβείο του χρυ-
ςοφ δίςκου. Τζλοσ, ο Γιάννθσ Χαροφλθσ ζχει τραγουδιςει ςε 
πολλοφσ δίςκουσ άλλων καλλιτεχνϊν.  
 

Ο Γιάννθσ Χαροφλθσ ςτθν Λευκάδα  
 

Το καλοκαίρι του 2016, και ςυγκεκριμζνα ςτισ 16 Αυγοφςτου, 
ο Γιάννθσ Χαροφλθσ ζδωςε μια εξαιρετικι ςυναυλία ςτθν κοντινι 
για εμάσ Λευκάδα. Αυτι θ ςυναυλία πραγματοποιικθκε ςτο 
Ανοιχτό Κζατρο Λευκάδασ, το οποίο αποδείχκθκε μικρό μπροςτά 
ςτουσ χιλιάδεσ καυμαςτζσ του, που είχαν πάει να τον δουν, όχι 
μόνο από τθ Λευκάδα αλλά και από τισ γφρω περιοχζσ. Θ ςυναυ-
λία αυτι ενκουςίαςε το κοινό, με αποτζλεςμα να τελειϊςει αρ-
κετι ϊρα μετά τα μεςάνυχτα. Τζλοσ, περιελάμβανε τραγοφδια 
από τουσ δίςκουσ του, αλλά και διαςκευζσ τραγουδιϊν άλλων 
ςυνκετϊν.  

 Παπαζκεςή Γεωπγίος, Γςδοξία Τόλιος,  

Γ’ Γςμναζίος 
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(Αμερικανόσ ςυνκζτθσ).            
Το πρϊτο θλεκτρονικό album ambient κυκλοφόρθςε το 1978 και ςτισ αρχζσ του '80 ζγινε θ απαρχι ολόκλθρου μουςικοφ ρεφμα-

τοσ, από καλλιτζχνεσ-πρωτοπόρουσ τθσ ambient, όπωσ οι Steve Roach, Michael Stearns, Robert Rich, Vidna Obmana, Ian Boddy και 
αργότερα ςτισ αρχζσ του '90 από μουςικοφσ, όπωσ οι Geir Jeusseu (Biosphere), Pete Namlook και Alio Die. Αρκετοί από αυτοφσ, μζχρι 
και ςιμερα, γράφουν μουςικι ςχεδόν ίδιου ςτυλ και φιλοςοφίασ, ενϊ ζχει εμφανιςτεί και ζνα πιο ςφγχρονο παρόμοιο ρεφμα με ςθ-
μαντικότερο καλλιτζχνθ τον Vir Unis, αλλά και ονόματα όπωσ Telomere, Deepspace, ISHQ aka Matt Hilier και Tom Heasley είναι επί-
ςθσ πολφ ςθμαντικά. 

Πλα τα παραπάνω είναι ωσ επί το πλείςτον beatless με μερικζσ εξαιρζςεισ που ζχουν το tribal ςτοιχείο (tribal ambient) ι πολφ 
διακριτικά beats, (θ "πραγματικι" ambient είναι beatless), ενϊ ταυτόχρονα ανικουν ςε γενικζσ γραμμζσ ςτθν drone. Drone ονομάηε-
ται μια νότα μεγάλθσ διάρκειασ που επαναλαμβάνεται ι ζνασ ιχοσ, ίςωσ ςφντομθσ χρονικισ διάρκειασ, που επαναλαμβάνεται ςυνε-
χϊσ. Τα drones ςχετίηονται και με το βυηαντινό ιςοκράτθμα. 

Ρερίπου ςτισ αρχζσ του '90 εμφανίςτθκαν κάποιεσ διαφοροποιιςεισ τθσ ambient, οι οποίεσ περιελάμβαναν τθν ενςωμάτωςθ και 
τθν επεξεργαςία τθσ ςε άλλα μουςικά είδθ, όπωσ το techno ι το IDM και γενικότερα electronica: Boards Of Canada, Auteche (3 πρϊ-
τα albums) και Future Sound Of London με κυρίαρχο το άλμπουμ Cifeforms (βρετανικά μουςικά ςυγκροτιματα). Αξίηει να αναφερκεί 
και το Minimal Techno/Ambient, με ονόματα όπωσ του Plastikman (project του Rihie Hawtin) ι το minimal του Alva Noto (Γερμανόσ 
μουςικόσ).  

Στα τζλθ του '90 άρχιςε να εμφανίηεται το pdychill/psybient από καλλιτζχνεσ τθσ psy/goa trance ςκθνισ. Μερικά ςθμαντικά ονό-
ματα αυτισ τθσ ςκθνισ, είναι οι Solar Fields (μουςικόσ και καλλιτζχνθσ), Aes Dna, Galaxy (Boris Blenn aka Electric Universe ςτο psy/
goa trance project του) και Matt Hilier και το project ISHQ. 

Μετά ζρχεται θ dark ambient, με ονόματα όπωσ των Brian Lustmord (Βρετανόσ μουςικόσ), Robert Rich και αργότερα Raison 
D'Etre, θ οποία ζχει ςχζςθ και με industrial/rhythmic noise. 

Τζλοσ, θ experimental ambient θ οποία είναι beatless, αλλά βαςίηεται κυρίωσ ςε βαβουριάρικα εφζ. Δφο πολφ καλζσ μπάντεσ/
projects είναι οι Shaolin Wooden Men (Binary Input To Flesh Antenna) και Shapeshifter (Reticulum Flux). Αλλά ωσ υποείδοσ παρου-
ςιάηεται μαηί με τθν glitch/IDM. 

 

Έλενα Παβέλη, Β΄ Λςκείος 
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Στη Διαπασών ο … Δημήτρης Τζάρας 
 

     Γεννθμζνοσ  το 1928, γόνοσ δφο μεγάλων μουςικϊν οικογε-
νειϊν, μιασ και θ μθτζρα του προερχόταν από τθν οικογζνεια 
Τηζμου, ο Δθμιτρθσ Τηάρασ, υιόσ του περίφθμου κλαριντηι τθσ 
Θπείρου Νίκου Τηάρα, από μικρόσ γνϊριςε τθ βιοπάλθ και ανα-
πόφευκτα… τθ μουςικι. Συγκεκριμζνα, τθν πλοφςια δθμοτικι 
μουςικι παράδοςθ τθσ Ρρζβεηασ. Από τα εφθβικά του χρόνια 
κα αρχίςει τθν επαγγελματικι του δράςθ ςτθν ευρφτερθ περιο-
χι τθσ δυτικισ Ελλάδοσ με βαςικό του όργανο το κλαρίνο. Θ κά-
κοδόσ του ςτθν Ακινα κα τον φζρει κοντά ςτουσ ανκρϊπουσ 
του λαϊκοφ τραγουδιοφ, με τουσ οποίουσ κα ςυνεργαςτεί όχι 
μόνο ωσ οργανοπαίκτθσ αλλά και ωσ ςυνκζτθσ. Το μεγάλο μετα-
ναςτευτικό ρεφμα τθσ δεκαετίασ του ’50 κα τον πάρει μαηί του, 
όπωσ και πολλοφσ άλλουσ Ζλλθνεσ μουςικοφσ, ςτθν Αμερικι. 
Εκεί κα αρχίςει μια δεφτερθ καριζρα, ςε όλεσ τισ πολιτείεσ με 

ιςχυρό το ςτοιχείο τθσ Ελλθνικισ ομογζνειασ. Κα καταςταλάξει ςτθ Φλόριντα για αρκετζσ δεκαετίεσ μζχρι να επιςτρζψει 
ξανά ςτθν πόλθ από όπου ξεκίνθςε, τθν Ρρζβεηα.  

Στα χρόνια τθσ πολφχρονθσ καριζρασ του κα ςυνεργαςτεί με τουσ Στζλιο Καηαντηίδθ, Γιάννθ Ραπαϊωάννου, Καίτθ Γκρζ-
υ, Μαρινζλλα, Τάκθ Μπίνθ, Γιϊτα Λφδια, Στράτο Διονυςίου και πολλοφσ άλλουσ τραγουδιςτζσ ςε Ελλάδα και Θ.Ρ.Α., ενϊ 
κα θχογραφιςει τραγοφδια του ςτισ εταιρείεσ Columbia, Odeon και Fidelity. Στθν Αμερικι κα γνωρίςει και κα ςυνεργα-
ςτεί με τουσ Λορδάνθ Τςομίδθ, Γιάννθ Ταταςόπουλο και Σταφρο Τηουανάκο, όπου κα διαπρζψουν κατά τισ δεκαετίεσ '60 
και '70 ωσ ςυνκζτεσ και ωσ μπουηουκτςιδεσ. 

Θ επαφι μαηί του, ο λόγοσ του και οι εικόνεσ του ςπιτιοφ του υπιρξαν ζνα μάκθμα μουςικισ διαφορετικό από τα 
άλλα. Ακολουκοφν κάποια χαρακτθριςτικά αποςπάςματα τθσ εκτενοφσ ςυνζντευξθσ που μασ παραχϊρθςε ευγενικά ςτο 
ςπίτι του, ζνα βροχερό απόγευμα.   

Κφριε Τηάρα, κατάγεςτε από μια μεγάλθ μουςικι οι-
κογζνεια. Τι μπορείτε να μασ πείτε για αυτι; 

Ρολλά. Θ μουςικι παράδοςθ παραδόκθκε από τον 
πατζρα μου. Τον πατζρα μου, εδϊ, εκείνα τα χρόνια που 
ιταν μικρόσ, είκοςι χρονϊν, και άλλα παιδιά, τουσ επι-
ςτρατεφανε Γάλλοι και ζκανε ςτο γαλλικό ςτρατό με τον 
πόλεμο τότε με τθν Τουρκία. Κι ζτςι ο Τηάρασ ζφυγε από 
τθν Ιπειρο, από τα μοιρολόγια και από τα κλαψιάρικα 
αυτά τα κλζφτικα, υποτονικά τραγοφδια που είχαμε και 
βρικε ρυκμοφσ. υκμοφσ από τθ Γιουγκοςλαβία, που πζ-
ραςαν ςτθ Βουλγαρία, ςτθ ουμανία, ζμακε και το ςα-
ντοφρι που ζπαιηαν οι ουμάνοι με τουσ Οφγγρουσ. Και 
είχε και αδερφι παντρεμζνθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 
Οπότε, όταν απολφκθκε πιγε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Εν 
τω μεταξφ, είκοςι χρονϊν παιδί άρπαξε όλα τα Βαλκάνια 
και ζπαιηε με εφάμιλλουσ τοφρκικα -γιατί ζπαιηαν τοφρκι-
κα μζχρι εδϊ. Τότε δεν 
είχαμε αυτά τα βλάχικα 
που ζχουμε ςιμερα. Λοι-
πόν, ζρχεται ο Τηάρασ, 
κάνει εδϊ δφο γα-
μπροφσ, λαουτιζρθδεσ. 
Οι πιο καλοί λαουτιζρθ-
δεσ που υπιρχαν. Ιταν ο 
Λάηαροσ ο οφβασ, αυ-
τόσ τραγουδάει και τον 
πρϊτο ελίμπεθ το 1925 
με 1930. Οι Τοφρκοι που 
ικμαηαν εδϊ, άρχιςαν να 
φζρνουν καφε-αμάν, που 
είναι τα ςθμερινά κα- 

μπαρζ, όπου υπιρχαν χορεφτριεσ. Ροιοσ όμωσ να παίξει 
για να χορζψουν αυτζσ; Μόνο ο Τηάρασ ιξερε για να παί-
ξει. Ηιλεψαν και οι Αγρινιϊτεσ και κάνανε ζνα καφε-αμάν, 
ο λεγόμενοσ Μόςχοσ, αλλά Φουςκομποφκα τον ξζρουνε. 
Ροιοσ να παίξει πάλι ςε αυτό; Τον Τηάρα καλζςανε! Αυτζσ 
οι μελωδίεσ που ζφερε ο πατζρασ μου διαδόκθκαν ςτθν 
Αιτωλοακαρνανία, ςτο Ξθρόμερο... Ανοίγουν άλλα καμπα-
ρζ ςτθν Ράτρα, ποιοσ κα πάει να παίξει; Ο Τηάρασ πάλι! 

Αυτά είναι όλα προπολεμικά; 
Ναι, παιδί μου. 
Εςείσ πότε γεννθκικατε; 
Το 1928. 
Και πότε αςχολθκικατε με τθ μουςικι; 
Το 1943. Ιξερα τα όργανα, αλλά το 1943 άρχιςα να 

βγαίνω ςαν επαγγελματίασ, με βαςικό όργανο το κλαρίνο. 
Τότε όμωσ με τθν Κατοχι πζςανε μπουηουκτςιδεσ. Εδϊ 

ιρκε ο Σαμιωτάκθσ 
(Κϊςτασ οφκουνασ) με το 
Δθμιτρθ Ατραΐδθ και κάνα-
νε τραπζηι. Ηθτιςανε να 
δουν το Τηαρόπουλο, ζτςι 
με φωνάηανε τότε. Εγϊ 
τότε αςχολιόμουν με τα 
ψάρια, ποφλαγα φυςτίκια, 
εφθμερίδεσ για να πάρω 
κανα φράγκο. Κελιματα 
ζκανα ςτο χαςάπθ τον κου-
μπάρο μου να πάω ςτο 
δικθγόρο κανζνα ψϊνιο. 
Δεν είχε πολλζσ δουλειζσ 
ςτθν Ρρζβεηα και εγϊ 
ζπρεπε να πάω ςτον Άγιο  

Τ
έ
χ
νε

ς
 κ

α
ι 
Γ
ρ

ά
μ

μ
α

τα
 

Σ
υ

ν
ε
ν
τε

ύ
ξε

ις
 

Π
ρ

ο
β

λ
η

μ
α

τι
σ

μ
ο

ί 
Μ

ο
υ

σ
ικ

ή
 

Π
ε

ρ
ιε

χ
ό

μ
ε
ν
α

 
Ν

έ
α

 τ
ο

υ
 σ

χ
ο

λε
ίο

υ
 



Σειίδα 9 Σηε Δηαπαζώλ 

Κωμά ςτο πανθγφρι, ςτα 
Φλάμπουρα και ςτο Μιχα-
λίτςι. Δεν είχα άλλθ περι-
φζρεια. Άντε και λίγο ςτθ 
Βόνιτςα και ςτθ Ηαβζρτα, 
και λίγο ςτθν Αμφιλοχία 
και ςιγά ςιγά φτάνω ςτο 
Αγρίνιο, και λζω ςτθ μάνα 
μου ότι ςτο Αγρίνιο ζχει 
πιάτςα μεγάλθ. Εκεί κα 
πάω, δεν κάνει θ Πρζβεηα 
για μζνα τϊρα άλλο. Και 
πιγα ςτο Αγρίνιο και 
ζπιαςα όλεσ τισ καλζσ δου-
λειζσ και για δεφτερο κλα-
ρίνο πιρα τον πατζρα του 
Βαςιλόπουλου. Ιταν πολφ 
καλόσ άνκρωποσ. Για να 
γίνω επαγγελματίασ 
ζπρεπε πρϊτα να πάω ςε ζναν καλό δάςκαλο, τον  Τουρκο-
βαςίλθ (Βαςίλθσ Μπεςίρθσ). 

Θεωρείτε πωσ θ Πρζβεηα ζχει παραδοςιακό τραγοφδι; 
Ρϊσ; Δεν ζχει θ Ρρζβεηα παραδοςιακό τραγοφδι; 
Ωραία. Και ποιεσ είναι οι ομοιότθτεσ και οι διαφορζσ 

με τα άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ; 
Είναι ότι ο πατζρασ μου ζπιαςε τθ βυηαντινι μουςικι 

και όχι τθν Τοφρκικθ. Μπορεί να είναι Τοφρκικεσ οι φρά-
ςεισ, αλλά ζχει το Βυηάντιο μζςα του τθσ Αιγφπτου. Και εγϊ 
αυτό ζχω. Και ζχω και δίςκο που γράφω μεςογειακζσ με-
λωδίεσ. Λίγο Σπανιόλικο, λίγο Τοφρκικο, λίγο Αράβικο. 

Κφριε Τηάρα, υπάρχουν οργανικά κομμάτια από εδϊ; 
Αςφαλϊσ. Θ Παπαδιά από εδϊ είναι. Ο ελίμπεθσ από 

εδϊ είναι. Το Πρεβεηάνικο, τα Κλάματα, θ Γκόλφο, Ασ παν'  
να δουν τα μάτια μου... 

Ηιςατε πάρα πολλά χρόνια ςτθν Αμερικι. Πϊσ ιταν θ 
επαγγελματικι ςασ ηωι; Με τι είδοσ μουςικισ αςχολθκι-
κατε; Είχε απιχθςθ αυτό το είδοσ ςτθν Αμερικι; 

Εγϊ επειδι ιμουν γνωςτόσ εδϊ και ςτα κζντρα που δοφ-
λευα, ζρχονταν διάφοροι Αμερικάνοι και διαςκζδαηαν. 
Άνοιξαν κζντρα και κοίταηαν ποιοι ιταν ξακουςτοί εδϊ 
ςτθν πατρίδα. Θ Αμερικι ιταν γεμάτθ επαρχία, δεν ιταν 
από το Κολωνάκι. Από τα χωριά μασ ιταν, άρα ο κόςμοσ 
αγαποφςε και το δθμοτικό και το λαϊκό τραγοφδι. Στισ πολι-
τείεσ που πιγαινα εγϊ, ζβλεπα πολφ ελλθνιςμό. Και λζω, 
«ποφ κα καταλιξω τϊρα;». Ζξι μινεσ ςτο Χόλυγουντ, τρεισ 
μινεσ ςτο Σαν Φρανςίςκο, τρεισ ςτθ Βοςτόνθ, τρεισ ςτθ 
Νζα Υόρκθ, δφο χρόνια ςτο Σικάγο... κάπου ζπρεπε να κα-
ταλιξω. Να φτιάξω ζνα ςπιτικό. Καταλιγω ςτθ Φλόριντα, 
μια και με ρωτιςατε. Στθ Φλόριντα ιταν νθςιϊτεσ εκεί. 
Από τθν Κάλυμνο, από τθν Κω, τθ όδο και από τθ Σφμθ˙ 
μερακλιδεσ όμωσ, όπωσ εμείσ οι Ρρεβεηάνοι. Με τα ουηά-
κια, με τα καφενεία τουσ. Με κάνανε να παίηω καλφτερα 
από ό,τι ζπαιηα.  

Για τθν Αμερικι πότε φφγατε και ςυνολικά πόςο καιρό 
μείνατε εκεί περίπου; 

Για τθν Αμερικι ζφυγα γφρω ςτο 1958 με 1959 που ιταν 
το πρϊτο μου ταξίδι και ζμεινα εκεί πενιντα με εξιντα 
χρόνια. Ρθγαινοερχόμουν κάκε τρία χρόνια, αλλά εντάξει… 

Γενικά ςυνεργαςτικατε με καλλιτζχνεσ που ζρχονταν 
από τθν Ελλάδα ςτθν Αμερικι. Με ποιουσ παίξατε εκεί; 

     Με πολλοφσ, αλλά δεν 
κα τουσ ξζρετε. Με τον 
Λορδάνθ Τςομίδθ, το Γιάν-
νθ Ραππαϊωάννου, τον 
Καλλζργθ. Ζκανα πολλζσ 
κρουαηιζρεσ με τθ Γιϊτα 
Λφδια και το Δθμιτρθ Ηά-
χο. Ταξιδζψαμε ςε όλο τον 
Καναδά και φτάςαμε μζχρι 
τθ Βικτϊρια του Καναδά. 
Ζχω ςυνεργαςτεί με το  
Νίκο Νομικό, τθν Τηίνα 
Σπθλιωτοποφλου και τον 
αδερφό του Καηαντηίδθ, το 
Στάκθ, το Χατηθχριςτο τον 
θκοποιό, με τον Γκιωνάκθ, 
ζχω παίξει πάλι με τον Ρα-
παγιαννόπουλο, με τον 
Κοφρκουλο... 

Θχογραφοφςατε ςυςτθματικά εδϊ ι ςτθν Ακινα; 
Εδϊ. 
Πιο πολφ γράψατε τραγοφδια για λαϊκοφσ τραγουδι-

ςτζσ; 
Μάλιςτα. Δεν ζπαιρνα για δθμοτικά. Βζβαια ζκανα και 

μερικά δθμοτικά. 
Tϊρα πλζον τι κάνετε; 
      Τϊρα κζλω να φτιάξω ζνα μουςείο και να πεκάνω. Για 
τα παιδιά κα τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Ζχω και και-
νοφργια μζκοδο να φτιάχνουν μπουηουκάκια τα παιδιά, 
(εςείσ ςτο Λφκειο τουλάχιςτον, που είςτε παιδιά μεγάλα) 
από φάμπερ-γκλασ, μπουηοφκια και μπαγλαμάδεσ, γιατί 
άμα πασ να πάρεισ ζνα ξφλινο μπαγλαμά κα χρειαςτείσ 200 
ευρϊ, ενϊ αυτά με το φάμπερ-γκλασ ςτοιχίηουν μόνο 20 με 
50 ευρϊ. 

Και τα όργανα; Είχατε αρχίςει από παλιά να ςυλλζγε-
τε; 

Πχι. Τα περιςςότερα είναι από το ςόι μου. Ο πατζρασ 
τθσ μάνασ μου ζπαιηε βιολί. Ζχω και του πατζρα μου και 
του παπποφ μου το κλαρίνο. Μετά ζχω και κάτι όργανα 

που τα ζχω φτιάξει εγϊ, γιατί ζγραφα τραγοφδια και ζτςι 
ζφτιαχνα τα όργανα για να εξετάηω τθν ακουςτικι.

Αποςτολία Ντάκουλα, Νάντια Παππά, 
Γϋ Γυμναςίου 

Αλίκθ Σςόκα, Αϋ Λυκείου 

Το σπίτι του κ. Τζάρα, ένα μικρό μουσείο λαϊ-

κής και παραδοσιακής μουσικής, που κρύβει 

μέσα του μια μεγάλη ιστορία... 
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Ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ ξεκίνθςε τισ πρϊτεσ δεκα-
ετίεσ του 20οφ αιϊνα, με μικρό αρικμό ταινιϊν μζχρι το 
1940 (35 κατά προςζγγιςθ). Θ άνκιςι του άρχιςε μετά το 
Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, με 4-7 ταινίεσ το χρόνο μζχρι το 
1950 και ςταδιακά θ παραγωγι αυξικθκε μζχρι και τισ 60 
ταινίεσ το 1960, ενϊ θ χρυςι εποχι του ελλθνικοφ κινθμα-
τογράφου ιταν από το 1960 μζχρι το 1973 φτάνοντασ μζ-
χρι τισ 97 ταινίεσ το χρόνο. Από το 1974 μζχρι ςιμερα θ 
παραγωγι κυμαίνεται ςε πολφ μικρότερα επίπεδα από 10 
ταινίεσ μζχρι 40 ταινίεσ το χρόνο. 

Οι πρϊτεσ κινθματογραφικζσ κινιςεισ ςτον ελλθνικό 
χϊρο κεωροφνται εκείνεσ του Βρετανοφ δθμοςιογράφου 
FredericVilliers ςτθ διάρκεια του πολζμου του 1897. Το 
1906 κινθματογραφείται μια ταινία μικροφ μικουσ τθσ 
Μεςολυμπιάδασ που διεξιχκθ τότε. Επρόκειτο για ταινία 
γυριςμζνθ με απλά τεχνικά μζςα, ωςτόςο δεν ζλειπαν και 
οριςμζνα ςτοιχειϊδθ καλλιτεχνικά γνωρίςματα. Ζνα χρόνο 
αργότερα, το (1907) ζγινε μια ακόμθ ταινία του είδουσ 
αυτοφ, που παρουςίαηε τον εορταςμό τθσ ελλθνικισ Εκνι-
κισ επετείου. 

Το 1911 ιδρφκθκε θ πρϊτθ κινθματογραφικι εταιρία, θ 
Ακθνι Φιλμ, του Σπυρίδωνα Δθμθτρακόπουλου, και γφρι-
ςε τισ πρϊτεσ κωμωδίεσ. 

Ρολλοί είναι οι θκοποιοί που ξεχϊριςαν ςτον ελλθνικό 

κινθματογράφο και πολλζσ ταινίεσ ςτισ οποίεσ πρωταγωνι-

ςτοφν παίηονται μζχρι και ςιμερα κακθμερινά ςτθν τθ-

λεόραςι μασ.  

Θ Αλίκθ Βουγιουκλάκθ γεννικθκε ςτισ 20 Λουλίου 

του 1934 

και ιταν 

μια από 

τισ πιο 

δ θ μ ο φ ι -

λείσ Ελλθ-

νίδεσ θκο-

ποιοφσ.Το 

1 9 5 2 

ζ δ ω ς ε 

κ ρ υ φ ά 

από τθν 

οικογζνειά 

τθσ εξετά-

ςεισ ςτθ Δραματικι Σχολι του Εκνικοφ Κεάτρου, από τθν 

οποία αποφοίτθςε τρία χρόνια μετά. Ρροτοφ ακόμθ απο-

φοιτιςει από τθ Σχολι, ξεκίνθςε τθ ςταδιοδρομία τθσ ςτο 

κζατρο. Ο πρϊτοσ τθσ κεατρικόσ ρόλοσ ιταν ςτο ζργο Κα-

τά Φανταςίαν Αςκενισ, το 1953, και θ πρϊτθ τθσ κινθμα-

τογραφικι εμφάνιςθ ζγινε ςτθν ταινία Σο Ποντικάκι, το 

1954.Το 1960 κζρδιςε το βραβείο ερμθνείασ Α' Γυναικείου 

ρόλου ςτο 1ο Φεςτιβάλ Κεςςαλονίκθσ για τθν ερμθνεία 

τθσ ςτθν ταινία Μανταλζνα, ςε ςκθνοκεςία Ντίνου Δθμό-

πουλου. 

Ο Δθμιτρθσ Παπαμιχαιλ γεννικθκε ςτισ 29 Αυγοφ-
ςτου του 1934 και 
ιταν Ζλλθνασ θκο-
ποιόσ του κεάτρου 
και του κινθματο-
γράφου. Από τα 
εφθβικά του χρό-
νια είχε αποφαςί-
ςει ότι ικελε να 
αςχολθκεί με το 
κζατρο, όμωσ οι 
γονείσ του ικελαν 
να ςπουδάςει υ-
φαντουργία, κα-
κϊσ είχε κερδίςει 
μια υποτροφία 
ςτθν Αγγλία. Ωςτόςο, το 1952 ζδωςε κρυφά ειςαγωγικζσ 
εξετάςεισ ςτθ Σχολι του Εκνικοφ Κεάτρου, και εκεί γνϊρι-
ςε και τθν Αλίκθ Βουγιουκλάκθ, μελλοντικι ςφηυγο και 
ςυνεργάτθ του. Ο πρϊτοσ του ρόλοσ ιταν ςτο «Γλάρο» και 
ακολοφκθςε ο ρόλοσ του Ρολφδωρου ςτθν Εκάβθ, του Ευ-
ριπίδθ. 

 

Θ Τηζνθ Καρζηθ γεννικθκε ςτισ 12 Λανουαρίου του 

1932 και ιταν Ελλθνίδα θκοποιόσ του κινθματογράφου και 

του κεάτρου και κεατρικι επιχειρθματίασ. Το 1951, χρονιά 

που αποφοίτθςε από τθν Ελλθνογαλλικι Σχολι, πιρε μζ-

ροσ ςτθ κεατρικι παράςταςθ Αντιγόνθ του Σοφοκλι. Τθν 

ίδια επίςθσ χρονιά ζγινε δεκτι ςτθ Δραματικι Σχολι του 

Εκνικοφ Κεάτρου, από τθν οποία αποφοίτθςε το 1954. Από 

τον Οκτϊβριο του 1954 άρχιςε να εμφανίηεται ςτθ κεατρι-

κι ςκθνι ςτο Κζατρο Κοτοποφλθ, ςε ρόλουσ πρωταγωνι-

ςτικοφσ δίπλα ςτθ Μελίνα Μερκοφρθ. Σχεδόν ταυτόχρονα, 

το 1955, εμφανίηεται και ςτθν πρϊτθ κινθματογραφικι τθσ 

ταινία, ςαν πρωταγωνίςτρια μάλιςτα, ςτθν ταινία Λατζρνα, 

φτϊχεια και φιλότιμο. Στο Εκνικό κζατρο κα μείνει μζχρι το 

1959. Από το 1960 

κα ςτραφεί ςτο ε-

λεφκερο κζατρο, 

ςυγκροτϊντασ κιά-

ςουσ με όλα ςχεδόν 

τα διάςθμα ονόματα 

του ελλθνικοφ κεά-

τρου. Από το 1968 

και μζχρι το κάνατό 

τθσ κα ςυνεργαςτεί 

αποκλειςτικά με τον 

θκοποιό και ςφηυγό 

τθσ, Κϊςτα Καηάκο. 

 

Αλεξάνδπα Σηαύπακα, Γ΄ Γςμναζίος 

 

Ελληνικός Κινηματογράφος 
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Πλοι οι μακθτζσ γνωρίηουμε ότι οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ πολλζσ φορζσ μασ πλάςαραν αλλαγζσ ςτο εκπαιδευ-
τικό ςφςτθμα, οι οποίεσ ιταν θ μία χειρότερθ από τθν άλλθ. Κάτι τζτοιο προβλζπεται και με το ςθμερινό Υπουργείο 
Ραιδείασ, το οποίο ζχει ςτα ςκαριά το πιο εξοντωτικό ςχολείο για μακθτζσ και κακθγθτζσ. Ο πρόςφατα-πρϊθν-
Υπουργόσ Ραιδείασ, Ν. Φίλθσ, ςτισ 6/10 κάλεςε τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Μορφωτικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ να 
ενεργοποιιςει τθν Επιτροπι, ϊςτε να προχωριςει θ διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνων ρυκμίςεων για τθν αναμόρφωςθ 
του Λυκείου και του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Το ςχετικό πόριςμα τθσ Επιτροπισ διαλόγου 
(υπό τον Α. Λιάκο), που είχε παρουςιάςει τον Λοφνθ, διαμορφϊκθκε το Σεπτζμβρθ ςε λεπτομερζσ υπόμνθμα. Σφμφω-
να με αυτό: 

 Το Γυμνάςιο γίνεται τετραετζσ και το Λφκειο διετζσ. 

 Το Λφκειο οδθγεί ςτθν απόδοςθ "Εκνικοφ Απολυτθρίου" ι, για όςουσ δεν καταφζρουν να το πάρουν, ςε 
"Ριςτοποιθτικό Σπουδϊν". 

 Διετζσ κα είναι επίςθσ και το ΕΡΑ.Λ., που κα οδθγεί ςε "Εκνικό Απολυτιριο" ι "Ριςτοποιθτικό Σπουδϊν", ενϊ για 
τθν απόκτθςθ πτυχίου ειδικότθτασ κα χρειάηεται και ζνα τρίτο ζτοσ ςπουδϊν.  

 Τα Ρανεπιςτιμια και τα Τ.Ε.Λ. κα ορίηουν τον αρικμό των πρωτοετϊν φοιτθτϊν και τα κριτιρια που αυτοί κα πρζπει 
να πλθροφν.  
Ρζρα από αυτζσ τισ γενικζσ αλλαγζσ ςτθ δομι τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν που 

κα οδθγεί, θ ουςία βρίςκεται ςτο περιεχόμενο του Λυκείου που προτείνεται. Εκεί οι μακθτζσ κα διδάςκονται 6 ςυνο-
λικά μακιματα, από τα οποία τα δφο κα είναι υποχρεωτικά (Ελλθνικι Γλϊςςα-Λογοτεχνία, Αγγλικά) και τα υπόλοιπα 
κα είναι επιλογισ (Μακθματικά, Ρλθροφορικι, Ρειραματικζσ  Επιςτιμεσ, Ανκρωπιςτικζσ/Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ και 
Ρολιτιςμόσ-Τζχνθ). Το υπόμνθμα μάλιςτα κακθςυχάηει λζγοντασ ουςιαςτικά ότι ςε κάκε ομάδα κα υπάρχουν και κά-
ποια μακιματα τθσ "πλάκασ", ϊςτε π.χ. οι μακθτζσ που δεν τα καταφζρνουν ςτα Μακθματικά ι ςτα Αρχαία, λόγου 
χάρθ, να μποροφν να επιλζγουν από τισ αντίςτοιχεσ ομάδεσ πιο εφκολα μακιματα. Επίςθσ, τα περιςςότερα μακιματα 
κα προςφζρονται ςε δφο επίπεδα, το βαςικό και το υψθλό, ενϊ οι μακθτζσ κα μποροφν να παρακολουκιςουν μζχρι 3 
μακιματα ςε υψθλό επίπεδο. Δθλαδι, μιλάμε για ζνα Λφκειο, όπου εντόσ του κα είναι πλιρωσ διαφοροποιθμζνοι οι 
"καλοί" από τουσ αδφναμουσ μακθτζσ, ϊςτε οι καλοί να γίνονται καλφτεροι και οι αδφναμοι απλϊσ να επιβιϊνουν. 
Μιλάμε, δθλαδι, για πρόγραμμα ςπουδϊν μακριά από κάκε ζννοια ολοκλθρωμζνθσ γενικισ μόρφωςθσ για όλουσ 
τουσ μακθτζσ. Ρολλά παιδιά βλζπουν με κετικό μάτι τθ μείωςθ των μακθμάτων και των προαγωγικϊν εξετάςεων Λου-
νίου ςτο Γυμνάςιο, πρζπει όμωσ να αναρωτθκοφν: Ροιουσ ςυμφζρει να βγαίνουν οι μακθτζσ αμόρφωτοι από το ςχο-
λείο; Μιπωσ ζνα μάτςο πλοφςιουσ οι οποίοι ψάχνουν για φτθνοφσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ; Ρόςοι κακθγθτζσ κα 
απολυκοφν; 

Επομζνωσ, το Λφκειο γίνεται ζνα ςκλθρό εξεταςτικό κζντρο, κακϊσ κα μετράνε ςτο τζλοσ οι βακμοί Γυμναςίου και 
Λυκείου. Επίςθσ, εξετάςεισ κα υπάρχουν για τθν ειςαγωγι από το Γυμνάςιο ςτο Λφκειο. Ζτςι μόνο το 25% των μακθ-
τϊν κα ςυνεχίηουν ςτο Γενικό, ενϊ το υπόλοιπο 75% ςτα ΕΡΑ.Λ..  

Αντιλαμβανόμαςτε, βζβαια, πωσ οφτε το υπάρχον εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι λειτουργικό πια, κακϊσ προςφζρο-
νται ςκόρπιεσ και όχι ολόπλευρεσ γνϊςεισ ςτουσ μακθτζσ, ενϊ οι τελευταίοι είναι επικεντρωμζνοι μόνο ςτισ εξετάςεισ 
και κυρίωσ ςτισ Ρανελλινιεσ. Συνεπϊσ, είναι κοινά παραδεκτό ότι θ ανάγκθ αλλαγϊν είναι παροφςα ςτθ ςθμερινι 
εποχι όςο ποτζ. Ωςτόςο, οι αλλαγζσ αυτζσ κα πρζπει να γίνουν με βάςθ τα κοινά αιτιματα των μακθτϊν, αλλά και 
από ζνα ςυλλογικό όργανο, το οποίο δεν κα μεταβάλλεται από κυβζρνθςθ ςε κυβζρνθςθ, οφτε από υπουργό ςε υ-
πουργό.  

Αυτό δεν μπορεί να κερδθκεί παρά μόνο από τουσ 
αγϊνεσ όλου του λαοφ, κακϊσ ξζρουμε ότι θ ΡΑΛΔΕΛ-
Α ΕΛΝΑΛ ΚΕΜΑ ΟΛΩΝ. 
 
Ο νέοσ Υπουργόσ Παιδείασ, κ. Γαβρόγλου, έθεςε 
τρεισ προτεραιότητεσ κατά την τελετή παράδοςησ 
- παραλαβήσ ςτισ 7 Νοεμβρίου. Πρώτον, ένα Τριε-
τέσ Σχέδιο για την Παιδεία με αυςτηρά χρονοδια-
γράμματα, δεύτερον τη μεταρρύθμιςη που αφορά 
τισ δύο τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου, τισ πανελ-
λήνιεσ εξετάςεισ και το ςύςτημα ειςαγωγήσ ςτα 
πανεπιςτήμια, και τρίτον τη ςυγκρότηςη ενιαίου 
χώρου εκπαίδευςησ και έρευνασ.  
 

Χαπάλαμπορ Δέκιορ, Μισάληρ Μπάκορ,  

Α΄ Λςκείος 

 
 

 

(Παρα)Μόρφωση 
Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα... 
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Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ, ςε αυτιν τθ μόνιμθ (φζτοσ) ςτιλθ μασ κα ςασ ξεναγιςουμε ςτον κόςμο τθσ μουςικισ ςτθν 
αρχαία Ελλάδα. Ριο ςυγκεκριμζνα, κα μιλιςουμε για τα αρχαία ελλθνικά μουςικά όργανα. Σε αυτό το τεφχοσ κα γνωρι-
ςτοφμε με τα ζγχορδα. 

Χάρθ ςτθν ποικιλία των μουςικϊν οργάνων τθσ αρχαιότθτασ, μποροφμε ςιμερα να εξακριβϊςουμε τθν φπαρξθ και 
ανάπτυξθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ μουςικισ. Βαςιηόμενοι ςτα λιγοςτά ςωηόμενα ευριματα, τα ςτοιχεία διαφόρων και 
ποικίλων αγγειογραφιϊν, κακϊσ επίςθσ και τισ πλθροφορίεσ που αντλοφμε από ιςτορικζσ πθγζσ, ςυγγράμματα μα και 
ποιιματα (π.χ. Λλιάδα του Ομιρου) ζχουμε τθ δυνατότθτα να γνωρίηουμε τα κυριότερα είδθ οργάνων των αρχαίων, 
όπωσ και τθ μορφι του κακενόσ. 

Ασ δοφμε, λοιπόν, κάποια χαρακτθριςτικά των ζγχορδων οργάνων. Ραίηονταν μζςω τθσ κροφςθσ των χορδϊν είτε με 
τα δάχτυλα είτε με το πλικτρο επάνω ςτισ χορδζσ (δλδ με μια πζνα) ι και με τθ ςυνεργαςία των δφο πράξεων. Σε ζνα 
ςτιριγμα, που λεγόταν χορδοτόνιο, προςδζνονταν οι χορδζσ˙ ζπειτα περνοφςαν πάνω από τθ γζφυρα, που ονομαηόταν 
μαγάσ ι μαγάδιον, θ οποία μετζδιδε ςτο θχείο τισ δονιςεισ και κρατοφςε τισ χορδζσ ςε κάποια απόςταςθ από αυτό. Υ-
πιρχαν περιςςότεροι από ζναν τρόπο πρόςδεςθσ των χορδϊν. Το χόρδιςμα του οργάνου πραγματοποιοφταν με τθ βοι-
κεια των δακτφλων, αλλά από τον 2ο αι. π. Χ. εμφανίηονται κλειδιά, οι κόλλαβοι, ςτουσ οποίουσ διακρίνουμε μια ομοιό-
τθτα με τα ςθμερινά κλειδιά. 

 

Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα 

     Φόρμιγξ (Φόρμιγγα) 

 Εμφανίηεται ςτθν εικονογραφία 
των γεωμετρικϊν και πρϊιμων 
αρχαϊκϊν χρόνων (8οσ -7οσ αι. π. Χ.) 

 Συνόδευε το τραγοφδι των αοι-
δϊν 

 Συνδζκθκε ςτενά με τον κεό 
Απόλλωνα 

 Ρρόγονοσ τθσ κικάρασ και τθσ 
λφρασ 

 3-7 χορδζσ 

    Λφρα 

 Ρρϊτθ εμφάνιςθ 7οσ αι. π. Χ. 

 Θχείο καταςκευαςμζνο από καφ-
καλο χελϊνασ 

 7 χορδζσ 

 Εκνικό μουςικό όργανο των αρχαί-
ων Ελλινων 

 Ρροζρχεται από τθ Κράκθ ι τθν 
Ανατολι 

 Σφμβολο του κεοφ Απόλλωνα 

 Δεν απαιτοφςε ιδιαίτερθ δεξιοτε-
χνία 

 
     Βάρβιτοσ 

 Ρρωτοεμφανίηεται τον 6ο αι. π. Χ. 

 7 χορδζσ 

 Θχείο από καφκαλο χελϊνασ 

 Ιχοσ βακφφωνοσ και μαλακόσ 

 Πργανο του κεοφ Διόνυςου 

 Θ χριςθ του δεν είχε μεγάλθ 
διάρκεια 

 Τον 4ο αι. π. Χ. κεωρείται πια α-
παρχαιωμζνο όργανο 

 

     Κίκαρισ (Κικάρα) 

 Κάνει τθν εμφάνιςι τθσ ςτισ αρ-
χζσ του 5ου αι. π. Χ. 

 7 χορδζσ 

 Ξφλινο κιβωτιόςχθμο θχείο 

 Επαγγελματικό μουςικό όργανο 
τθσ αρχαιότθτασ 

 
 

 
    Αιωρικι κικάρα 

 Είναι γνωςτι μόνο από εικονογραφι-
κζσ πθγζσ 

 Εμφανίηεται ςτα τζλθ του 6ου αι. π. Χ. 

 Θμικυκλικό ι πεταλόςχθμο θχείο 

 7 χορδζσ 

 Αποτελεί εξζλιξθ τθσ φόρμιγγασ 

 
 
Τρίγωνον (Τριγωνικι Άρπα) 

 Εμφανίηεται τον 5ο αι. π. Χ. 

 28 χορδζσ διαφορετικοφ μικουσ 

 Ραιηόταν με τα δφο χζρια χωρίσ 
πλικτρο 

 Συνδζκθκε με τον κόςμο των γυναι-
κϊν 

 
 
Πανδουρίσ ι Τρίχορδον 

 Εκπροςωπεί τα λαουτοειδι όργανα 

 Ρρϊτθ εμφάνιςθ ςτθν Ελλάδα τα τζλθ του 4ου 
αι. π. Χ. 

 Πργανο αςςυριακισ προζλευςθσ 

 Ραιηόταν από γυναίκεσ 

 3 χορδζσ 

Ευχαριςτοφμε για τθν ανάγνωςθ! Τα λζμε ςτο επόμενο τεφχοσ με εκλεκτό «καλεςμζνο» τα πνευςτά … 

Άννα Βερυκίου, Αϋ Γυμναςίου 
Σάνια Γκρόιντα, Βϋ  Γυμναςίου  

Έγχορδα 
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φύλλο No 5        Σηε Δηαπαζώλ 

Ένα ταξίδι στη μουσική του 20ού αιώνα 
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Ο 20όσ  αιϊνασ, ωσ επί το πλείςτον, χαρακτθρίηεται από ςυνεχείσ αλλαγζσ και ανακατατάξεισ. Οι διαρκείσ πόλεμοι, 
μεταξφ των οποίων οι δφο παγκόςμιοι, και οι επαναςτατικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα 
τθν αναδιάρκρωςθ του κόςμου όπωσ τον ιξερε θ ανκρωπότθτα πριν τθν αυγι του νζου αιϊνα. 

Οι ραγδαίεσ αυτζσ αλλαγζσ, δεν άφθςαν αςυγκίνθτουσ τουσ καλλιτζχνεσ, που με τα ζργα τουσ επθρζαςαν τα γεγονό-
τα, αλλά και επθρεάςτθκαν από αυτά. Συγκεκριμζνα, παρατθρϊντασ τθν εξζλιξθ τθσ μουςικισ του 20οφ αιϊνα, μποροφμε 
να δοφμε αξιοςθμείωτεσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ εποχζσ. Θ μουςικι διακλαδίηεται ςε πολλά διαφορετικά και 
ανόμοια μεταξφ τουσ είδθ, που εκφράηουν τισ διάφορεσ κοινωνικζσ τάξεισ. 

Κακϊσ, λοιπόν, θ μουςικι γίνεται πολφπλευρθ, και γιγαντϊνεται ςε ζναν κολοςςό τζχνθσ και δθμιουργίασ, γίνεται 
αρκετά δφςκολο να μελετθκεί. Ζτςι αποφαςίςαμε ςε αυτι τθ ςτιλθ να αναλφουμε ςε κάκε τεφχοσ μια ςυγκεκριμζνθ χρο-
νικι περίοδο προκειμζνου να τθν αποδίδουμε ςτθ ςωςτι τθσ διάςταςθ. 

Μουσικό Σταυρόλεξο! 

Ενϊ, λοιπόν, ςτθν 
Ευρϊπθ του 20οφ αιϊνα 
κυριαρχοφν οι νζεσ τε-
χνικζσ τθσ κλαςικισ 
μουςικισ, όπωσ ο ςει-
ραϊςμόσ και ο δωδε-
καφκογγιςμόσ, ςτθν ελ-
λθνικι πραγματικότθτα, 
ςθμαντικι κζςθ κατζχει 
θ εκνικι ςχολι, με ι-
δρυτι τθσ τον Γεϊργιο 
Λαμπελζτ και κφριουσ εκπροςϊπουσ τθσ, τουσ Καλομοίρθ, 
Σαμαρά και Σκαλκϊτα. Θ ςχολι αυτι, ξεκίνθςε το 1901 και 
πρζςβευε πωσ θ ελλθνικι κλαςικι μουςικι πρζπει να ξε-
φφγει από τα ξζνα πρότυπα και να ενςωματϊςει τθν πα-
ράδοςθ και το δθμοτικό τραγοφδι ςτουσ κόλπουσ τθσ. 

Εκτόσ όμωσ από τθν κλαςικι ι λόγια μουςικι, ςτθν 
Ελλάδα άνκιςε και θ ελαφρά μουςικι με βαςικά είδθ τισ 
ακθναϊκζσ καντάδεσ και τισ ακθναϊκζσ επικεωριςεισ. Πςον 
αφορά το πρϊτο, οι καντάδεσ ιταν ρομαντικά τραγουδά-
κια που μιλοφςαν για τθν αγάπθ και κάποιεσ φορζσ για τθν 
αςτικι ηωι. Οι επικεωριςεισ από τθν άλλθ, ιταν τραγοφ- 

δια που ςυνόδευαν κεα-
τρικζσ παραςτάςεισ και 
ιταν κυρίωσ βαςιςμζνεσ 
ςε δθμοφιλι ευρωπαϊκά 
κομμάτια, ςτα οποία εί-
χαν προςαρμόςει ελλθ-
νικοφσ ςτίχουσ. Αυτζσ 
όμωσ άντεξαν μόλισ μία 
δεκαετία κακϊσ αντικα-
ταςτάκθκαν ςφντομα 
από τισ οπερζτεσ. 

Κατά τθν δεκαετία του 1920, αναπτφςςεται θ οπερζτα, 
ζνα είδοσ μικρισ ςε ζκταςθ κωμικισ όπερασ με κεματολο-
γία τθ ηωι των αςτϊν. Από τθν άλλθ, οι τραγουδοποιοί 
τθσ εποχισ είναι επθρεαςμζνοι από τθ γαλλικι ςχολι με 
κεματολογία κυρίωσ ρομαντικι. Τθν ίδια εποχι αρχίηει να 
αναπτφςςεται το ρεμπζτικο, το οποίο φζρνουν μαηί τουσ 
οι πρόςφυγεσ τθσ Μικράσ Αςίασ. Εκφράηει κυρίωσ τα κα-
τϊτερα λαϊκά ςτρϊματα, αρχικά μεταδιδόταν προφορικά 
και ςε περιοριςμζνθ κλίμακα, ενϊ θ κεματολογία του α-
φοροφςε κυρίωσ τθ ηωι του περικωρίου. 

Αδαμαντία Θεοφάνουσ, Βϋ Λυκείου 
Άρτεμισ Κουνάδθ, Αϋ Λυκείου 

1900-1930 

Κάθετα 
1. "Τεο δηθαηνζύλεο ...", ηξαγνύδη ηνπ Θενδωξάθε. 
3. Σε απηό ζπλζέηνπλ νη κνπζηθνί. 
4. Παξαδνζηαθό θξνπζηό ηεο Θξάθεο. 
5. Πιεθηξνθόξν όξγαλν κε νπξά. 
6. Τηο ζεκεηώλνπλ νη ζπλζέηεο ζην πεληάγξακκν. 
 
Οριζόντια 
2. Λνύληβηρ βαλ... γλωζηόο Γεξκαλόο ζπλζέηεο. 
7. Πλεπζηό ηεο επξωπαϊθήο κνπζηθήο. 
8. Έγρνξδν κνπζηθό όξγαλν πνπ παίδεηαη κε δνμάξη. 
9. Γεξκαλόο ζπλζέηεο ηεο Μπαξόθ πεξηόδνπ. 
10. Είλαη νη πεξηζζόηεξεο παξαζηάζεηο ηεο Λπξηθήο Σθελήο. 
 

Λεωνίδασ Ποϊκλισ, Βϋ Γυμναςίου 

1. Ιλιε, 2. Μπετόβεν 3. Ρεντάγραμμο, 4. Νταοφλι, 5. Ριάνο, 6. Νότεσ, 7. Φλάουτο, 8. Βιολί, 9. 
Μπαχ, 10. Ππερεσ. 
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βιβλιοκριτική 

 

 

Ο Παπαλάνγκι 
 

Μια καταπλθκτικι μαρτυρία ενόσ «άγριου» φφλαρχου από το νθςί Τιαβζα του Ειρθνι-
κοφ. Ζνασ «απολίτιςτοσ», ο φφλαρχοσ Τουιαβίι, ιρκε ςτθ Ευρϊπθ ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊ-
να και κατζγραψε όςα είδε να ςυμβαίνουν, με ςκοπό να τα πει ςτουσ υπθκόουσ του. Τα 
λόγια του φφλαρχου μετζφερε και τφπωςε ςτθν Ευρϊπθ ο Εριχ Σόερμαν, που είχε πάει εκεί 
ωσ ιεραπόςτολοσ.   

Ππωσ μασ εξθγεί και ο Τουιαβίι ςτθν αρχι του λόγου του, ο Ραπαλάνγκι είναι ο ςφγχρο-
νοσ άνκρωποσ, όπωσ τον αποκαλοφν οι άγριοι και οι απολίτιςτοι... (Ραπαλάνγκι ςθμαίνει 
λευκόσ ςτθν φυλι του).  

Το βιβλίο χωρίηεται ςε 12 κεφάλαια, ςτα οποία περιγράφεται με χιουμοριςτικό και καυ-
ςτικό τρόπο θ ηωι του «πολιτιςμζνου» ανκρϊπου. Υπάρχουν χαρακτθριςτικζσ περιγραφζσ 
που εςτιάηουν ςτα ροφχα, τα χρϊματα, τισ φιγοφρεσ μζχρι τθ «βαριά αρρϊςτια τθσ ςκζ-
ψθσ», όπωσ αναλφει ο φφλαρχοσ. 

Αξίηει να διαβάςετε αυτό το διαφορετικό βιβλίο, κακϊσ είναι μια αλθκινι μαρτυρία, που μασ βάηει ςτον κόπο να ςκε-
φτοφμε το ςφγχρονο κόςμο ςιμερα και τισ ιδεολογίεσ μασ. Το ςυμπζραςμα που βγάηει ο ςυγγραφζασ είναι ότι ο 
άνκρωποσ ηϊντασ αγχωμζνοσ μζςα ςτθν περιχαρακωμζνθ ηωι του δικαιολογεί τθν υποδουλωμζνθ κακθμερινότθτά 
του... 

 

Μζνια Βαςιλάκου, Γϋ Γυμναςίου 

 

Joyland, Stephen King 
 
     Μετά από ζνα ςκλθρό χωριςμό με το κορίτςι του, ο φοιτθτισ Ντζβιν Τηόουνσ, αποφαςίηει να 
περάςει το καλοκαίρι του δουλεφοντασ ςτο λοφνα παρκ "Τηόιλαντ". Ρερνϊντασ τισ μζρεσ του 
εκεί, κα καταλάβει ότι θ ηωι τοφ επιφυλάςςει περιςςότερεσ εκπλιξεισ από ό,τι περίμενε. Ζνα 
μυςτιριο, ζνασ δολοφόνοσ, ζνα αγόρι που θ μοίρα τοφ παίηει παιχνίδια, και διδάγματα για τθ 
ηωι και το κάνατο, κα οδθγιςουν τον Ντζβιν ςε ζνα καλοκαίρι που κα χαράξει ζνα μζροσ τθσ 
ηωισ του για πάντα. Ξεφεφγοντασ από τισ αρχζσ των ιςτοριϊν τρόμου, ο King αυτιν τθ φορά 
καταφζρνει να ςυνδυάςει το μυςτιριο, τθν αγωνία, και τθ δραματικότθτα, περνϊντασ μζςα 
από τισ ςυναιςκθματικζσ πόρτεσ που ανοίγει ο άνκρωποσ ςτθ ηωι του αγάπθ, απϊλεια, ενθλι-
κίωςθ, γθρατειά, αλλά και κζτοντασ ερωτιματα για τθν ίδια τθ ηωι και το κάνατο, κρατϊντασ 
ςε αγωνία τον αναγνϊςτθ, με ζνα γλυκόπικρο, μελαγχολικό τρόπο, που κα ςυγκινιςει βακιά, 
μικροφσ και μεγάλουσ. 

 

 Γιϊργοσ Ηλιόπουλοσ, Βϋ Λυκείου 

ταινιοθήκη 

 

La Famille Bélier   

     Η «Η Oικογζνεια Μπελιζ» είναι μια γλυκιά και ςυναιςκθματικι ταινία θ οποία κατορ-
κϊνει να αγγίξει το κεατι χάρθ ςτθ ρεαλιςτικότθτά τθσ.  
     Η υπόκεςθ τθσ ταινίασ είναι βαςιςμζνθ ςτθ ηωι μιασ τετραμελοφσ οικογζνειασ κωφά-
λαλων και τθν κακθμερινότθτά τουσ. Μζςα ς' αυτιν τθν οικογζνεια, θ μόνθ που μπορεί 
να ακοφςει και να μιλιςει είναι θ νεαρι Paula, θ οποία πζρα από τισ ςχολικζσ τθσ υπο-
χρεϊςεισ, είχε αναλάβει και το ζργο τθσ "διερμθνζα" τθσ οικογζνειασ. Σα πράγματα περι-
πλζκονται περιςςότερο όταν θ πρωταγωνίςτρια ανακαλφπτει ότι ζχει ζνα ιδιαίτερο ταλζ-
ντο ςτο τραγοφδι… 
     Η ταινία ξεχωρίηει για τθ λιτότθτά τθσ ςτθ ςκθνοκεςία και τθ φωτογραφία, ενϊ όςον 
αφορά το ςενάριο, είναι πρωτότυπο και καλογραμμζνο. Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ 
μουςικι επζνδυςθ, που κατορκϊνει να μαγζψει και να ταξιδζψει το κεατι μζςα από τισ 
ερμθνείεσ των πρωταγωνιςτϊν. Όλεσ οι παραπάνω παράμετροι καταφζρνουν να προκα-
λζςουν το γζλιο και τθ ςυγκίνθςθ των κεατϊν.  
     Σζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ ταινία κίγει και το ηιτθμα τθσ αποδοχισ τθσ διαφορε-
τικότθτασ οριςμζνων ανκρϊπων και τθν προςαρμογι τουσ ςτθν κοινωνία.  

                                                          Φιλιϊ Πουτζτςθ , Γϋ Γυμναςίου  
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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 . )  

 

Άνοιξη 
 
 
 

«Η μουσική δεν είναι απλά ήχοι που ερμηνεύουν τα αυτιά 
μας. Η μουσική έχει μια ιστορία, έχει κάτι να σου πει, αν εί-
σαι πρόθυμος να την ακούσεις. Είναι ένα άτομο, ένας χαρα-
κτήρας, με συναισθήματα που εκφράζει μέσα από τα κρεσέ-
ντο, τα φόρτε και τα πιανίσιμο. Πρέπει να μάθεις να βρίσκεις 
αυτά τα συναισθήματα για να μπορείς να πεις πως καταλαβαίνεις τη μουσική και είσαι σε θέση να την κάνεις 
δική σου». 

Έτσι με είχες συμβουλέψει, και εγώ είχα μείνει να σε κοιτώ αποσβολωμένη. Τα αυτιά μου ήταν αφοσιω-
μένα στα λόγια σου, όμως τα μάτια μου περιεργάζονταν και την παραμικρή λεπτομέρεια του προσώπου σου. 
Το μικρό κενό στο πύκνωμα του αριστερού σου φρυδιού, τη μικροσκοπική τονική διαφορά στο γαλάζιο των 
ματιών σου, κάποιες αχνές φακίδες που στόλιζαν τη μύτη σου. 

Μόλις είχες μπει αθόρυβα στην αίθουσα εκδηλώσεων και έτυχε να ακούσεις το πρωτότυπο μιας σύνθεσής 
μου —ένα απλό κουαρτέτο εγχόρδων σε λα ελάσσονα— να παίζει στα ηχεία. Πίστευα πως είχα μείνει μόνη 
μου στο κτήριο, και έτσι δεν σκέφτηκα πως θα το άκουγε κάποιος. Ενδιαφέρθηκες ιδιαίτερα, και θέλησες να 
μου δώσεις συμβουλές. Διόρθωσες κάποια αρμονικά λάθη, μου έδειξες πώς να δώσω περισσότερο νόημα στο 
άκουσμα, και ύστερα μου είπες αυτή τη χρυσή συμβουλή, που ακόμη και σήμερα δεν έχω βγάλει από το νου 
μου. Εντυπωσιάστηκα τόσο από τις γνώσεις σου και το νόημα των λεγόμενών σου, δεν ήξερα καν ποιος είσαι. 
Ύστερα θυμήθηκες πως δεν γνωριζόμασταν, και μου πρόσφερες το χέρι σου με ένα λαμπερό χαμόγελο. 
«Ιβάν», μου είπες. «Νέλια», αποκρίθηκα. 

Από τότε, δεν θα μπορούσα να μην σε ξέρω, Ιβάν. Έψαχνες συνεχώς να με βρεις, για να ακούσεις τη μου-
σική μου και να μου πεις καινούρια πράγματα για αυτήν κάθε φορά. Βρισκόμασταν συχνά μέσα στη σχολή, 
καμιά φορά πηγαίναμε μαζί τα πρωινά. Τότε ήσουν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Σοβαρός, μετρημένος, αλλά 
ταυτόχρονα αφελής και παιδιάστικος. Λάτρης της μουσικής, προφανώς, αλλά και όλων των υπόλοιπων τεχνών. 
Μου έλεγες ότι έχω κάτι ιδιαίτερο, εγώ και η μουσική μου, αρνούσουν όμως να εξηγήσεις περαιτέρω. 

Έπαιρνα τις συμβουλές σου στα σοβαρά, και σταδιακά αρχίσαμε να παίζουμε μαζί —εγώ στο πιάνο και 
εσύ στο βιολί. Ψάχναμε κάθε λεπτομέρεια των συνθέσεών μου, δοκιμάζαμε, παίζαμε, διορθώναμε. Κάποια 
στιγμή, όταν σε θεώρησα πολύ στενό μου πρόσωπο, αποφάσισα να σου δείξω τις αγαπημένες συνθέσεις μου, 
που δεν έδειχνα σε κανέναν. Τις λάτρεψες και μου είπες πως δεν τους αξίζει “μόνο μια γωνία στο συρτάρι”. 
Ήθελες να τις στείλω σε διαγωνισμούς, σε μεγάλες ορχήστρες και μεγάλα πράγματα... φυσικά σου είπα ότι 
είσαι τρελός. Όσο και αν ήθελα όμως, δεν θα μπορούσα ποτέ να σου πω όχι. Τις στείλαμε σε πολλούς προο-
ρισμούς, ελπίζοντας για το καλύτερο.  

Μέσα από όλα αυτά, εμείς οι δύο ήρθαμε πολύ κοντά. Δεν ήσουν πλέον ένας απλός περαστικός από την 
αίθουσα εκδηλώσεων που θέλησε να μου πει δυο πράγματα. Ήσουν κάτι παραπάνω από φίλος, κάτι παραπάνω 
από δάσκαλος. Όταν μιλούσες για τη μουσική σαν να ήταν άνθρωπος, όταν έπαιζες τις συνθέσεις μου με τόση 
ένταση, με τόση ενέργεια, δεν μπορούσα παρά να κοιτάζω εντυπωσιασμένη... τον άνθρωπο που αγάπησα. 
Ήρθες στη ζωή μου και εκείνη άνθισε σαν τα λουλούδια της άνοιξης, μετά από το βαρύ χειμώνα. 

 
 

Ελζνθ Σζφα, Βϋ Λυκείου 

Αναβιϊνοντασ κατά κάποιο τρόπο μια ςυνικεια παλιότερων εφθμερίδων και λογοτεχνικϊν περιοδικϊν, 
ςτθ φετινι «Διαπαςϊν» κα δθμοςιεφουμε ςε αυτιν τθ ςτιλθ ζνα απόςπαςμα από το διιγθμα «Νζλια», τθσ 

μακιτριασ Ελζνθσ Τζφα, που ςυνζγραψε γι’ αυτό το ςκοπό. Ακολουκεί το πρϊτο μζροσ του διθγιματοσ... 



 

Παγκόςμια Εβδομάδα Μθτρικοφ Θθλαςμοφ  
 

Το 1992 θ διεκνισ κοινότθτα κακιζρωςε 
τον εορταςμό τθσ Ραγκόςμιασ Εβδομάδασ 
Μθτρικοφ Κθλαςμοφ από τθ 1 ζωσ τισ 7 Αυ-
γοφςτου, ενϊ ςτθν Ελλάδα γιορτάηεται κάκε 
χρόνο από τθ 1 ζωσ τισ 7 Νοεμβρίου από το 
1996 (παράλλθλα εορτάηεται πλζον ςε πάνω 
από 170 χϊρεσ από υποςτθρικτζσ του κθλα-
ςμοφ). 

Το ςφνκθμα για το 2016 είναι "Κθλαςμόσ: 
Κλειδί για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ" και ςυνδζε-
ται με τουσ 17 ςτόχουσ για τθ Βιϊςιμθ Ανά-
πτυξθ με ορίηοντα το 2030. Το λογότυπο τθσ 
Ραγκόςμιασ Εβδομάδασ Μθτρικοφ Κθλαςμοφ 2016 απεικονίηει μια "τριάδα" με δφο ενιλικεσ και ζνα βρζφοσ τονίηοντασ τθ 
ςθμαςία τθσ υποςτιριξθσ.  

Στο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Εβδομάδασ Μθτρικοφ Κθλαςμοφ το Γενικό Νοςοκομείο Ρρζβεηασ και ειδικότερα θ Ραιδια-
τρικι και θ Μαιευτικι Κλινικι διοργάνωςαν εκδιλωςθ ςτισ 6 Νοεμβρίου 2016 με κζμα το κθλαςμό. Στθν εκδιλωςθ ςυμμετεί-
χε και το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ με ζνα ςφνολο από κικάρεσ, αποτελοφμενο από είκοςι μακθτζσ υπό τθ διεφκυνςθ του 
κυρίου Χάρθ Οικονόμου. Τα παιδιά παίξανε το "Lullaby", ζνα παραδοςιακό βραηιλιάνικο νανοφριςμα, και τον "Κεμάλ", του 
Μάνου Χατηιδάκι. Ππωσ μασ ανζφερε και ο κ. Οικονόμου, τα ςυγκεκριμζνα τραγοφδια επιλζχκθκαν επειδι θ θμερίδα αφορά 
ςτο κθλαςμό και αυτά αναφζρονται ςε τρυφερζσ ςτιγμζσ. 

 
τελίνα Ποϊκλι, Γϋ Γυμναςίου 

 

Πρώτες εμτυπώσεις από το Μουσικό Σχολείο... 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

ωτιςαμε τουσ καινοφριουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ, τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου για τισ πρϊτεσ τουσ 
εντυπϊςεισ από το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ, τϊρα που ζκλειςαν πια δφο μινεσ φοίτθςθσ ςε αυτό… 

 
Πςον αφορά τθν εξωτερικι εμφάνιςθ του ςχολείου οι μακθτζσ τθσ Αϋ γυμναςίου δεν ενκουςιάςτθκαν. Πμωσ το 

φιλικό κλίμα ανάμεςα ςτουσ κακθγθτζσ και τουσ μακθτζσ τοφσ δθμιοφργθςε επιπλζον όρεξθ για μάκθμα και μου-
ςικι. 

Διαφορετικζσ απόψεισ και εντυπϊςεισ είχε κάκε μακθτισ για το Μουςικό Σχολείο. Μερικζσ δθλϊςεισ των μακθ-
τϊν τθσ Αϋ γυμναςίου ιταν: 

 
«Τξ ςφξλείξ ενωσεπικά δεμ με εμθξτςίαςε, αλλά μόλιρ μοήκα ςσιρ αίθξτςερ, είδα σα όπγαμα και 

άπφιςαμ σα μξτςικά μαθήμασα, ήσαμ υαμσαςσικά!» 
 

«Το κτήριο μπορεί να μην είναι πολύ καλό, αλλά οι αίθουσες είναι ευρύχωρες και επίσης τα μουσικά μαθήματα στε-
γάζονται σε διαφορετικό κτήριο.» 

 
«Σαν κτήριο είναι πολύ ωραίο με μεγάλο προαύλιο και τα παιδιά πρόσχαρα και γελαστά.» 

 

«Μου αρέσει που έχει σίτιση και ότι τρώμε όλοι μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια.» 
 

Δθμθτρακοποφλου Αμαλία, Κουτροφμπα τρατοφλα, 
Κυρίτςθ Άλκθςτισ, Αϋ Γυμναςίου 


