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Αγαπητοί αμαγμώστες, Αγαπητοί αμαγμώστες,   

  

πιστοί στο ραμτεβού μας κυκλοφορούμε το δεύτερο τεύχος της εφη-πιστοί στο ραμτεβού μας κυκλοφορούμε το δεύτερο τεύχος της εφη-

μερίδας για αυτή τη σχολική χρομιά.μερίδας για αυτή τη σχολική χρομιά.  

  

Σε αυτό το τεύχος γράψαμε για τημ ιστορία της μουσικής, τημ οργα-Σε αυτό το τεύχος γράψαμε για τημ ιστορία της μουσικής, τημ οργα-

μοποιία, για σημαμτικούς καλλιτέχμες, το έργο τωμ οποίωμ θαυμάζου-μοποιία, για σημαμτικούς καλλιτέχμες, το έργο τωμ οποίωμ θαυμάζου-

με, για σημαμτικές προσωπικότητες που μας άφησαμ, αλλά και για Πρε-με, για σημαμτικές προσωπικότητες που μας άφησαμ, αλλά και για Πρε-

βεζάμους μουσικούς και αμθρώπους της τέχμης, που πρόσφεραμ πολλά βεζάμους μουσικούς και αμθρώπους της τέχμης, που πρόσφεραμ πολλά 

στομ τόπο.στομ τόπο.  

  

Μέσα από αυτές τις σελίδες βρίσκουμε πάμτα τημ ευκαιρία μα εκ-Μέσα από αυτές τις σελίδες βρίσκουμε πάμτα τημ ευκαιρία μα εκ-

φράζουμε ταυτόχρομα τις αμησυχίες και τα όμειρά μας.φράζουμε ταυτόχρομα τις αμησυχίες και τα όμειρά μας.  

  

Ελπίζουμε μα βρείτε εμδιαφέρομ το περιεχόμεμο και αυτού του τεύ-Ελπίζουμε μα βρείτε εμδιαφέρομ το περιεχόμεμο και αυτού του τεύ-

χους και μέσω αυτού μα γίμετε κι εσείς κοιμωμοί της προσπάθειάς μας.χους και μέσω αυτού μα γίμετε κι εσείς κοιμωμοί της προσπάθειάς μας.   

  

Καλή αμάγμωση λοιπόμ!Καλή αμάγμωση λοιπόμ!  

  

  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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       Σελίδα 3 Σηη Διαπαζών 

Γεννικθκε ςτο Μόντρεαλ του 
Καναδά το 1934. Ο πατζρασ του, 
εβραϊκισ καταγωγισ και ιδιοκτιτθσ 
βιοτεχνίασ υφαςμάτων, πζκανε 
όταν ο Λζοναρντ ιταν εννζα ετϊν, 
γεγονόσ που  κα τον ςθμαδζψει για 
όλθ του τθ ηωι.    

Το 1949 ο δεκαπεντάχρονοσ Κοζν 
κα ανακαλφψει δφο πράγματα: τθν 
ποίθςθ του Λόρκα και τθ μαγεία τθσ 
κικάρασ και λίγο αργότερα γίνεται 
μζλοσ του μουςικοφ γκρουπ Buck-
skin Boys, το οποίο ζπαιηε μουςικι κάντρι. Κα πει ότι ο 
Λόρκα τον εκπαίδευςε, του δίδαξε τθν αξιοπρζπεια τθσ 
κλίψθσ και τον εξοικείωςε με το ρομαντιςμό και τθ γεν-
ναιότθτα. Τθν επόμενθ χρονιά, ο Κοζν κα αρχίςει να γρά-
φει ποίθςθ. Δεκάδεσ ςελίδεσ κάκε μζρα, προςπακϊντασ 
να κατανοιςει τθν τζχνθ του ζρωτα. 

Το 1955 παίρνει πτυχίο αγγλικισ φιλολογίασ από το 
πανεπιςτιμιο McGill και ξεκινά μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 
ςτο πανεπιςτιμιο Columbia, ενϊ φοιτθτισ ακόμα εκδίδει 
τθν πρϊτθ ποιθτικι ςυλλογι, με τίτλο Let Us Compare 
Mythologies. To 1961 κυκλοφορεί θ δεφτερθ ποιθτικι 
ςυλλογι του με τίτλο The Spice Box of Earth, που τον κά-
νει γνωςτό ςτουσ καναδικοφσ λογοτεχνικοφσ κφκλουσ. 

Θ ςχζςθ του Κοζν με τθν Ελλάδα υπιρξε μοιραία. Κερ-
δίηοντασ μια υποτροφία καταφζρνει να ταξιδζψει ςτθν 
Ευρϊπθ και το 1960 αποφαςίηει να εγκαταςτακεί μόνιμα 
ςτθν Φδρα. Αγόραςε ζνα ςπίτι ζναντι του ποςοφ των 
1.500 δολαρίων, χρθςιμοποιϊντασ τα χριματα από τθν 
κλθρονομιά που του άφθςε θ γιαγιά του. Ο Κοζν κα δθ-
λϊςει αργότερα ότι ιταν θ εξυπνότερθ απόφαςθ που 
πιρε ποτζ, κακϊσ θ Ελλάδα είναι το ςπίτι τθσ ψυχισ του. 
Στθν Φδρα ςυνεχίηει να γράφει για περίπου επτά χρόνια, 
ηϊντασ με τθν Marianne Ihlen και το γιο τθσ Axel. Εκεί 
ζγραψε τθν ποιθτικι ςυλλογι Flowers for Hitler (1964) 
και δφο μυκιςτοριματα, The Favourite Game (1963) και 
Beautiful Losers (1966) και ζτςι κα γνωρίςει τθν παγκό-
ςμια επιτυχία ωσ ςυγγραφζασ. Ωςτόςο, τζςςερα χρόνια 
αργότερα, το 1967, αποφαςίηει να εγκαταςτακεί ςτισ 
Θ.Ρ.Α. για να αφοςιωκεί πλιρωσ ςτθ μουςικι. 

Το 1967 τον ανακάλυψε ο κυνθγόσ ταλζντων τθσ Co-
lumbia, John H. Hammond, ο οποίοσ επίςθσ υπζγραψε με 
τουσ Bob Dylan, Aretha Franklin, Bruce Springsteen και 
πολλοφσ ακόμα, και τότε κυκλοφόρθςε και το πρϊτο του 
άλμπουμ. Σε αυτό ςυμπεριλαμβανόταν μια από τισ μεγά-
λεσ του επιτυχίεσ, το τραγοφδι "Suzanne", ενϊ από τα πιο 
γνωςτά του κομμάτια είναι το “Hallelujah”. 

Θ γνωριμία του με τθν Judy Collins ςτάκθκε κακοριςτι-
κι για τθν πορεία του ςτθ μουςικι. Μετά τθν επιτυχία 
που γνϊριςε θ θχογράφθςθ τθσ δικισ του ςφνκεςθσ 
“Suzanne” από τθν Collins, αποφαςίηει να δοκιμάςει τισ  

Μ
ο

υ
σ

ικ
ή

 
Π

ρ
ο

β
λ
η

μ
α

τισ
μ

ο
ί 

Σ
υ

ν
ε
ν
τε

ύ
ξ
ε
ις

 
Τ
έ
χ
ν
ε
ς

 κ
α

ι Γ
ρ

ά
μ

μ
α

τα
 

Ν
έ
α

 το
υ

 σ
χ
ο

λ
ε
ίο

υ
 

Π
ε
ρ

ιε
χ
ό

μ
ε
ν
α

 

δυνάμεισ του ωσ τροβαδοφροσ. Θ 
εμφάνιςι του ςτο Newport Folk Festi-
val το 1967, οδιγθςε ςτο πολφ επιτυ-
χθμζνο άλμπουμ, Songs of Leonard 
Cohen, με τραγοφδια-κρφλουσ, όπωσ 
Suzanne, Sisters of Mercy και So Long 
Marianne, ενϊ τθν ίδια χρονιά γνωρί-
ηει τθ Suzanne Elrod, με τθν οποία 
απζκτθςε δφο παιδιά, τον Άνταμ και 
τθ Λόρκα.  
     Άλλα ζργα-ςτακμοί τθσ πορείασ 
του ιταν το Various Positions το 1984 

(με τραγοφδια όπωσ το Dance Me To The End of Love και το 
Hallelujah), το I’m Your Man (1988), κακϊσ και το ςτοχαςτι-
κό και κριτικό The Future (1992). Το 1993 αποφάςιςε να 
ηιςει ςε μοναςτιρι Ηεν τθσ Καλιφόρνιασ, το οποίο όμωσ 
εγκατζλειψε το 1999 και το 2001 κυκλοφορεί το Ten New 
Songs, περιλαμβάνοντασ το τραγοφδι Alexandra Leaving, 
βαςιςμζνο ςτο ποίθμα του Καβάφθ «Απολείπειν ο Θεόσ 
Αντώνιον». Το 2004 κυκλοφορεί το Dear Heather, ςε ςυ-
νεργαςία με τθν Anjani Thomas, ςφντροφό του ςτθ ηωι, 
ενϊ δυο χρόνια μετά εκδίδει τθν ποιθτικι ςυλλογι Book of 
Longing, πάνω ςτθν οποία βαςίςτθκε το ομϊνυμο 
άλμπουμ και οι παραςτάςεισ του Philip Glass. 

Ο ςυγκεραςμόσ ερωτικοφ και κρθςκευτικοφ ςτοιχείου, 
οι ανεκπλιρωτοι πόκοι, θ μοναξιά, θ λατρεία για τισ γυναί-
κεσ, οι κοινωνικοί προβλθματιςμοί και οι εκ βακζων εξομο-
λογιςεισ, αποτζλεςαν τουσ βαςικοφσ άξονεσ του μοναδι-
κοφ ζργου του. Λιτόσ, ουςιαςτικόσ, γοθτευτικόσ, ευφυισ 
και με χιοφμορ, ςυνεχίηει να εμπνζει, να λυτρϊνει, να πα-
ρθγορεί. Στα 74 του, μετά από 15 χρόνια απουςίασ από 
τουσ ςυναυλιακοφσ χϊρουσ και ζχοντασ χάςει ςχεδόν όλθ 
τθν περιουςία του από τθν πρϊθν μάνατηζρ του, ο Κοζν 
επζςτρεψε δυναμικά με μια μεγάλθ περιοδεία, θ οποία 
διιρκεςε μζχρι τα τζλθ του 2008, ενϊ ςυνζχιηε να περιο-
δεφει και ζωσ το 2013. Τον Οκτϊβριο του 2016 κυκλοφόρθ-
ςε θ τελευταία του δουλειά, “You Want It Darker”.  

Ρριν από τθν κυκλοφορία του “You Want it Darker”, 
είχε δϊςει μια ςυνζντευξθ, όπου, αναφερόμενοσ ςτθν κα-
τάςταςθ τθσ υγείασ του και τθ κνθτότθτά του, είπε: «είμαι 
ζτοιμοσ να πεκάνω, ελπίηω να μθν είναι πολφ άβολο». Λί-
γουσ μινεσ νωρίτερα, κυμόμαςτε το γράμμα που ζςτειλε 
ςτθ μοφςα του και επί πολλά χρόνια ςφντροφό του, 
Marianne Ihlen, δυο μζρεσ πριν εκείνθ φφγει από τθ ηωι: 
«Λοιπόν, Μαριάν, ζχει φτάςει αυτι θ ςτιγμι, όπου είμαςτε 
τόςο μεγάλοι και τα ςώματά μασ καταρρζουν και πιςτεφω 
ότι κα ςε ακολουκιςω πολφ ςφντομα. Να ξζρεισ ότι είμαι 
τόςο κοντά ςου που αν απλώςεισ το χζρι ςου, πιςτεφω ότι 
κα μπορζςεισ να φτάςεισ το δικό μου». 

 
Μυρτώ Σηόκα, Γ΄ Γυμναςίου 

 

 

 Leonard Cohen 

Τνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην ν Λένλαξλη Κνέλ, ν κεγάινο ηξαγνπδνπνηόο, αιιά θαη ζεκαληηθόο πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο, έθπγε 
από ηε δσή ζε ειηθία 82 ρξνλώλ. Όπσο αλαθνηλώζεθε ζην δηαδίθηπν: «Φάζακε έλαλ από ηνπο πιένλ παξαγσγηθνύο νξακαηηζηέο 

ηεο κνπζηθήο». Τν 2010 ηνπ απνλεκήζεθε Τηκεηηθό Βξαβείν Grammy γηα ην ζύλνιν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ελώ θέηνο ην Μάην θέξδηζε 
ηα βξαβεία «Σηηρνπξγόο ηεο Φξνληάο» & «Καιιηηέρλεο ηεο Φξνληάο» ζηα θαλαδέδηθα βξαβεία Juno.  
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Ο Φιντζλ Κάςτρο γεννικθκε ςτο 
Μπιράν τθσ Κοφβασ ςτισ 13 Αυγοφ-
ςτου 1926 και ςποφδαςε νομικά ςτο 
Ρανεπιςτιμιο τθσ Αβάνασ. Από φοιτθ-
τισ ςυμμετείχε ςτο επαναςτατικό 
κίνθμα ενάντια ςτθ δικτατορία του 
Μπατίςτα ςτθν Κοφβα, που είχε τθν 
ανοιχτι ςτιριξθ και των Θ.Ρ.Α.. Στισ 
26 Λοφλθ του 1953, επικεφαλισ ομά-
δασ επαναςτατϊν επιτζκθκε ςτουσ 
ςτρατϊνεσ τθσ Μονκάδα, με ςκοπό να 
ξεςθκϊςει το λαό του νθςιοφ ενάντια 
ςτθ δικτατορία. Θ απόπειρα αποτυγ-
χάνει και ο ίδιοσ μαηί με ςυντρόφουσ 
του ςυλλαμβάνεται, όμωσ θ 26θ του 
Λοφλθ ςθματοδοτεί τθν απαρχι τθσ μεγάλθσ λαϊκισ εξζγερςθσ 
κατά του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ του Φουλχζνςιο Μπατί-
ςτα. Μπροςτά ςτουσ κατθγόρουσ του, ςτισ 6 Οκτϊβρθ του 
1953, ςτο δικαςτιριο του Σαντιάγκο τθσ Κοφβασ, ο Φιντζλ Κάςτρο 
λζει: «Πςο για μζνα, ξζρω πωσ θ φυλακι κα 'ναι ςκλθρι όςο δεν 
ιτανε ποτζ για κανζνα, πωσ κα βρω μπροςτά μου απειλζσ, παγί-
δεσ και άτιμεσ βιαιότθτεσ. Μα δεν τισ φοβοφμαι, όπωσ δεν τρζμω 
τθ μανία του άκλιου τυράννου που πιρε τθ ηωι εβδομιντα αδελ-
φϊν μου. Καταδικάςτε με, δεν πειράηει, θ Λςτορία κα με δικαιϊ-
ςει». 

Το δικαςτιριο τον καταδίκαςε ςε 15 χρόνια φυλάκιςθ ςτο 
ςωφρονιςτιριο του Λοσ Ρίνοσ, που ςιμερα ονομάηεται Μςλα δε 
Χουβεντοφδα. 

Το 1955, ςτισ 15 του Μάθ, ο Κάςτρο αποφυλακίςτθκε και ςτισ 
αρχζσ Λοφλθ αναχϊρθςε για το Μεξικό, όπου οργάνωςε και εκ-
παίδευςε ςτρατιωτικά μια ομάδα επαναςτατϊν, από τισ τάξεισ 
τθσ οποίασ βγικαν όλοι οι μεγάλοι θγζτεσ τθσ κουβανζηικθσ επα-
νάςταςθσ, όπωσ ο Καμίλο Σιενφουζγοσ, ο Χουάν Αλμζιδα και 
φυςικά o Ερνζςτο Τςε Γκεβάρα.  

Οι επαναςτάτεσ ξεκίνθςαν το αντάρτικο ςτα βουνά τθσ Σιζρα 
Μαζςτρα και ο επαναςτατικόσ ςτρατόσ που ςυγκροτικθκε 
«ακοφμπθςε» ςτθ ςυςτθματικι πολιτικοςτρατιωτικι προετοιμα-
ςία που είχε ξεκινιςει το κίνθμα τθσ 26θσ Λοφλθ με επικεφαλισ το 
Φ. Ραισ, το Λαϊκό Σοςιαλιςτικό Κόμμα Κοφβασ, όπωσ είχε ονομα-
ςτεί το Κομμουνιςτικό Κόμμα Κοφβασ, και το Επαναςτατικό Διευ-
κυντιριο που απαρτιηόταν από επαναςτάτεσ φοιτθτζσ. Βαςίςτθκε 
ςτθ δράςθ των οργανωμζνων δυνάμεων ςτισ πόλεισ, ςτθν αγρο-
τιά και τθ νεολαία. Αυτι θ προετοιμαςία τθσ εργατικισ τάξθσ και 
των άλλων λαϊκϊν ςτρωμάτων ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν επιτυ-
χι ζκβαςθ τθσ επαναςτατικισ πάλθσ. Αυτζσ ιταν και οι κφριεσ 
δυνάμεισ που προχϊρθςαν ςτθν ενοποίθςι τουσ ςτισ Ενωμζνεσ 
Επαναςτατικζσ Δυνάμεισ που οδιγθςαν ςτθν επαναςφςταςθ του 
Κ.Κ .Κοφβασ το 1965. Τθν 1θ Γενάρθ του 1959 ο λαϊκόσ αντάρτικοσ 
ςτρατόσ τθσ Κοφβασ μπαίνει κριαμβευτικά ςτθν Αβάνα, μετά από 
ζνα μακρόχρονο αγϊνα του λαοφ τθσ Κοφβασ ενάντια ςτθ δικτα-
τορία του Φουλχζνςιο Μπατίςτα, που ςτιριηε ο αμερικανικόσ 
ιμπεριαλιςμόσ. Θ κουβανικι επανάςταςθ απζδειξε ότι ο ιμπερια-
λιςμόσ δεν είναι ανίκθτοσ και βρικε αμζςωσ τθν αμζριςτθ ςτιρι-
ξθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ και των τότε ςοςιαλιςτικϊν χωρϊν. 
Ιταν Ρρωτοχρονιά του 1959 όταν οι δυνάμεισ των επαναςτατϊν 
μπαίνουν κριαμβευτικά ςτθν Αβάνα με επικεφαλισ τον Τςε Γκε-
βάρα. Λίγεσ μζρεσ αργότερα, ςτισ 8 του μινα, φτάνει ςτθν Αβάνα 
και ο Φιντζλ Κάςτρο. Ο Κάςτρο δθλϊνει: «Ηοφμε μια αποφαςιςτι-
κι ςτιγμι τθσ ιςτορίασ μασ. Θ τυραννία ζπεςε. Απζραντθ είναι θ 
λαϊκι χαρά. Ζχουμε όμωσ ακόμα πολλά να κάνουμε. Δεν ζχουμε 
τθν αυταπάτθ να πιςτεφουμε ότι από δω και μπροσ όλα κα είναι 
εφκολα. Κςωσ ςτο μζλλον όλα κα ‘ναι ακόμα πιο δφςκολα...» 

Τα λόγια του Κάςτρο αποδεικνφονται προφθτικά όταν δυο   

 

Fidel Castro 

χρόνια αργότερα, ο κουβανικόσ λαόσ, 
με τθν κακοδιγθςθ τθσ θγεςίασ του 
και του ίδιου του Κάςτρο, αναχαιτίηει 
ςτον Κόλπο των Χοίρων ςτθν παραλία 
Χιρόν, τθν ειςβολι και απόβαςθ 1.400 
μιςκοφόρων που ζςτειλε θ αμερικανι-
κι κυβζρνθςθ. Οι Κουβανοί τςακίηουν 
τουσ ειςβολείσ και υπό τισ επευφθμίεσ 
μιασ τεράςτιασ διαδιλωςθσ ο Κάςτρο 
ανακοινϊνει τθν εκνικοποίθςθ όλων 
των Αμερικανικϊν πολυεκνικϊν, ανα-
κθρφςςει το ςοςιαλιςτικό χαρακτι-
ρα τθσ Επανάςταςθσ και τονίηει: 
«Πόςο βοικθςαν αυτά τα γεγονότα το 
λαό μασ να διδαχκεί! Αυτά τα μακιμα-

τα είναι πολφτιμα, είναι οδυνθρά, είναι αιματθρά, αλλά πόςα ο 
λαόσ δεν απεκόμιςε ωσ γνώςθ. Οι ιμπεριαλιςτζσ δεν μποροφν να 
μασ ςυγχωρζςουν που είμαςτε εδώ κάτω από τθ μφτθ τουσ ι να 
βλζπουν να οικοδομοφμε τθν επανάςταςι μασ, μία ςοςιαλιςτικι 
επανάςταςθ, ακριβώσ ςτο υπογάςτριο των Θνωμζνων Πολι-
τειών...» 

Μετά το φιάςκο των Θ.Ρ.Α. ςτον Κόλπο των Χοίρων, ο εμπνευ-
ςτισ τθσ ειςβολισ Αμερικανόσ Ρρόεδροσ Κζνεντι κζτει ςε πλιρθ 
εφαρμογι (Φεβρουάριοσ 1962) το εγκλθματικό οικονομικό, εμπο-
ρικό και χρθματοπιςτωτικό εμπάργκο των Θ.Ρ.Α. εναντίον τθσ 
Κοφβασ. Οι ηθμιζσ που είχε προκαλζςει το εμπάργκο ςτθν κουβα-
νζηικθ οικονομία μζχρι το 2013 ξεπερνοφςαν το 1 τριςεκατομμφ-
ριο δολάρια. Το εμπάργκο διαρκεί πάνω από 50 χρόνια με ζνα και 
μόνο ςτόχο: τθν καταςτροφι του πολιτικοφ, οικονομικοφ και κοι-
νωνικοφ ςυςτιματοσ που ζχει επιλζξει ο κουβανικόσ λαόσ αςκϊ-
ντασ το δικαίωμά του για αυτοδιάκεςθ και κυριαρχία. Ο χαρακτι-
ρασ του εμπάργκο είναι δολοφονικόσ. Φτάνει μζχρι τθν απαγό-
ρευςθ ειςαγωγισ ςτθν Κοφβα ιατρικϊν αναλϊςιμων και υλικϊν, 
φαρμάκων που χρθςιμοποιοφνται ςε καρδιολογικζσ πακιςεισ, ςε 
ειδικι διατροφι με κρεπτικζσ ουςίεσ για τα πρόωρα νεογζννθτα 
βρζφθ, ςε ςκευάςματα για τθ κεραπεία παιδιϊν που ζχουν υπο-
ςτεί ςοβαρά εγκαφματα, ςε φάρμακα για το Αλτςχάιμερ, ςε τρό-
φιμα, ςε υλικοτεχνικι υποδομι για τθν Ραιδεία και φυςικά εξα-
πλϊκθκε ςε όλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, από τθν καταςκευαςτι-
κι βιομθχανία και το εμπόριο μζχρι τισ διεκνείσ χρθματοοικονομι-
κζσ ςυναλλαγζσ τθσ Κοφβασ. Ο ιμπεριαλιςτικόσ χαρακτιρασ του 
εμπάργκο είναι πρόδθλοσ.  

Για δεκαετίεσ, ο Φιντζλ Κάςτρο, από τθ κζςθ του προζδρου 
τθσ Κοφβασ και ωσ επικεφαλισ του Κ.Κ. Κοφβασ κακοδιγθςε τθν 
πάλθ του λαοφ τθσ χϊρασ για τθν οικοδόμθςθ του ςοςιαλιςμοφ, 
ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ ιμπεριαλιςτικισ επικετικότθτασ και 
περικφκλωςθσ και ιδιαίτερα μετά τισ αντεπαναςτατικζσ ανατρο-
πζσ ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ και τισ άλλεσ ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ το 
1989-1991. 

Η ΚΟΤΒΑ ΟΜΩ ΣΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕ: 
Σιμερα, ςφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, θ Κοφβα ζχει 

«ζνα από τα πιο αποτελεςματικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςτον 
κόςμο, όπωσ αυτά τθσ Φινλανδίασ, τθσ Σιγκαποφρθσ, τθσ Σαγκάθσ, 
τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κορζασ, τθσ Ελβετίασ, τθσ Ολλανδίασ και του 
Καναδά».     
Θ Κοφβα διακζτει ζνα από τα πιο ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα Ραι-
δείασ, Υγείασ και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ςτον κόςμο. Ρζρςι ο Ρα-
γκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ κιρυξε επίςθμα τθν Κοφβα τθν     
πρϊτθ χϊρα ςτον κόςμο που εξάλειψε τθν μετάδοςθ του ιοφ  
HIVτου AIDS και τθσ ςφφιλθσ από τθ μθτζρα ςτο παιδί. Σφμφωνα 
με τον Ρ.Ο.Υ. ςχεδόν 1,4 εκατομμφριο γυναίκεσ που ζχουν προ-
ςβλθκεί από τον HIV κυοφοροφν κάκε χρόνο παγκοςμίωσ.  

Θ Ραγκόςμια Τράπεηα, αναφζρει: «Θ Κοφβα είναι διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνθ για τα επιτεφγματά τθσ ςτουσ τομείσ τθσ εκπαί- 
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Θ λζξθ “ουγιάμαου”  (敬

う) ςθμαίνει “δείχνω ςεβα-

ςμό” και είναι ίςωσ από τισ 
ςθμαντικότερεσ λζξεισ ςτθν 
Λαπωνικι διάλεκτο. Και 
αυτό γιατί ςτθν Λαπωνία, 
όπωσ και ςτθν Ελλάδα -ςε 
μικρότερο ίςωσ βακμό-, ο 
ςεβαςμόσ είναι θ κυριότε-
ρθ αρχι και τθρείται αυ-
ςτθρά από τουσ περιςςότε-
ρουσ πολίτεσ. Αυτό φυςικά 
επθρεάηει άμεςα τόςο τα 
ικθ και ζκιμα όςο και τισ 
ιδιοτροπίεσ τθσ χϊρασ. Γι’ αυτόν το λόγο πολλά από αυτά 
κα μασ φανοφν αρκετά περίεργα όςον αφορά τθ λογικι 
τουσ.  

Για παράδειγμα, πόςο περίεργο ακοφγεται ςε εμάσ να 
αποφεφγει κάποιοσ να πει τον αρικμό τζςςερα; Κι όμωσ, 
οι περιςςότεροι Λάπωνεσ προςπακοφν να αποφφγουν, όςο 
αυτό κακίςταται δυνατόν, να πουν τον αρικμό τζςςερα. 
Αυτό γιατί θ προφορά του αρικμοφ αυτοφ μοιάηει πάρα 
πολφ με τθ λζξθ “κάνατοσ”. Είναι κάτι ςαν το δεκατρία για 
τουσ δυτικοφσ. Κεωρείται αρκετά γρουςοφηικοσ αρικμόσ 
και χρθςιμοποιείται όςο το δυνατόν λιγότερο. Ακόμθ και 
ςε ζνα αςανςζρ μπορεί να λείπει ο τζταρτοσ όροφοσ. Σε 
άλλεσ, πιο ακραίεσ περιπτϊςεισ, δεν υπάρχουν καν ενδεί-
ξεισ για τουσ ορόφουσ 40-49. Μάλιςτα το 49 κεωρείται 
ακόμθ πιο γρουςοφηικοσ αρικμόσ, γιατί ακοφγεται ςαν τθ 
φράςθ που ςθμαίνει “πόνοσ μζχρι κανάτου”.  

Επίςθσ είναι εξαιρετικά αγενζσ το φφςθμα τθσ μφτθσ 
δθμοςίωσ. Ρρζπει να περιμζνει κάποιοσ να βρεκεί μόνοσ 
του για να το επιχειριςει.  Οι Λάπωνεσ κεωροφν αποκρου-
ςτικι ακόμθ και τθν εικόνα ενόσ μαντθλιοφ.  

     Άλλοσ ζνασ κϊδικασ 
δθμόςιασ ςυμπεριφοράσ 
είναι ότι κεωρείται βρϊ-
μικο να τρωσ και να περ-
πατάσ ταυτόχρονα ςτο 
δρόμο. Οι Λάπωνεσ επι-
κρίνουν αυςτθρά αυτιν 
τθ ςυνικεια των δυτι-
κϊν. Επίςθσ, κεωρείται 
αγζνεια θ κατανάλωςθ 
τροφίμων ςε δθμόςιο 
χϊρο ι ςε τρζνα. Υπάρ-
χουν μικρζσ εξαιρζςεισ 
ςε αυτό τον κανόνα, 

όπωσ για παράδειγμα το παγωτό.  
Ραραδόξωσ, ςτα μετρό και γενικότερα ςτα Μζςα Μαηι-

κισ Μεταφοράσ υπάρχουν υπάλλθλοι, οι “οςίγια”, των 
οποίων θ δουλειά δεν είναι άλλθ παρά να... ςπρϊξουν τον 
κόςμο μζχρι να χωρζςουν όλοι ςτα γεμάτα επιβάτεσ βαγό-
νια ςε ϊρεσ αιχμισ. Αυτό γίνεται με ςκοπό να αποφευ-
χκοφν τραυματιςμοί όταν κλείςουν οι πόρτεσ των βαγο-
νιϊν, κάτι που ζχει μια λογικι αν λάβουμε υπ' όψιν τον 
πλθκυςμό τθσ Λαπωνίασ ςε ςφγκριςθ με τθν ζκταςι τθσ.  

Επιπρόςκετα, ςτα περίεργα ζκιμα κατατάςςεται και 
αυτό του πουρμπουάρ, κάτι που ςυνθκίηεται ςτο δυτικό 
πολιτιςμό, αλλά φυςικά δεν κα ζπρεπε κανείσ να το επι-
χειριςει ςτθν Λαπωνία. Το πουρμπουάρ μπορεί να αντιμε-
τωπιςτεί ακόμθ και ωσ προςβολι. Κεωρείται ωσ κάτι αγε-
νζσ ι ακόμθ και ταπεινωτικι κίνθςθ. Μπορεί να προκαλζ-
ςει ςφγχυςθ και κάποιοι Λάπωνεσ φτάνουν ςτο ςθμείο να 
κυνθγοφν τουσ ξζνουσ, για να τουσ δϊςουν πίςω τα χρι-
ματά τουσ! 

 
Διμθτρα Πιζτα, Β΄ Λυκείου 
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Για το δυτικό κόςμο θ Λαπωνία μπορεί να ςυμβολίηει ζνα κομμάτι τθσ μαγευτικισ Ανατολισ... Δεν παφει, ωςτόςο, να είναι 

και ζνα "παράξενο" κομμάτι, που οι δυτικοί ςυχνά δυςκολεφονται να ερμθνεφςουν. Σ' αυτό το άρκρο κα αναφζρουμε 

μερικζσ από τισ... ανορκόδοξεσ για εμάσ ςυνικειεσ των Λαπϊνων. 

“Ουγιάμαου” ή αλλιώς… 敬う 

εκπαίδευςθσ και τθσ υγείασ (…) Από τθν Κουβανικι Επανάςταςθ 
το 1959 και μζχρι ςιμερα, θ χϊρα ζχει δθμιουργιςει ζνα ςφςτθ-
μα κοινωνικισ πρόνοιασ που εγγυάται τθν δωρεάν πρόςβαςθ 
όλων των πολιτϊν τθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν υγειονομικι 
περίκαλψθ (…). Άλλο επίτευγμα του νθςιοφ είναι θ εξάλειψθ 
οριςμζνων αςκενειϊν, θ προςφορά αςφαλοφσ νεροφ και διάφο-
ρα άλλα βαςικά για τθ δθμόςια υγεία. Θ Κοφβα ζχει ζναν από 
τουσ χαμθλότερουσ δείκτεσ ςε ποςοςτά βρεφικισ κνθςιμότθτασ 
ςτθν περιοχι και ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ ςε προςδόκιμο 
ηωισ» («Κακθμερινι», 16/11/2014).  

Θ Κοφβα ζφταςε ωσ εδϊ όρκια! Στάκθκε ςτα πόδια τθσ χωρίσ 
να προςκυνιςει! Χωρίσ να γονατίςει! Χωρίσ να υποταχκεί! Χωρίσ 
να ταπεινωκεί! Με το λαό τθσ (τον εξοπλιςμζνο λαό τθσ) να μθν 
εγκαταλείπει οφτε μια ςτιγμι, ακόμα και ςτισ πιο δφςκολεσ ςυν-
κικεσ, τθν αξιοπρζπεια και το δικαίωμά του να αποφαςίηει  

αυτόσ για τθ ηωι του και για τθ χϊρα του! Ρζρυςι, μετά τθν 
ιςτορικισ ςθμαςίασ ανακοίνωςθ για τθν αποκατάςταςθ των 
διπλωματικϊν ςχζςεων των Θ.Ρ.Α. με τθν Κοφβα, ο Φιντζλ διλω-
ςε χαρακτθριςτικά: "Για όλουσ ζρχεται θ ώρα μασ, αλλά οι ιδζεσ 
των Κουβανών Κομμουνιςτών κα παραμείνουν ωσ απόδειξθ ςε 
αυτόν τον πλανιτθ ότι αν λειτουργιςουν με κζρμθ και αξιοπρζ-
πεια, μποροφμε να πράξουμε τα υλικά και τα πολιτιςτικά αγακά 
που χρειάηονται οι άνκρωποι. Και πρζπει να πολεμιςουμε χωρίσ 
ανακωχι για τθν απόκτθςι τουσ."  

φμβολο του πατριωτιςμοφ, του διεκνιςμοφ και τθσ αξιοπρζ-
πειασ, που πάει χζρι – χζρι με το όραμα τθσ απελευκζρωςθσ των 
λαϊν ςτθν αζναθ προςπάκεια του ανκρϊπου να περπατάει 
όρκιοσ, ιταν, είναι και κα είναι ο ακάνατοσ Φιντέλ Κάστρο. 

Hasta La Victoria Siempre Commandante!!! 
 

Μιχάλθσ Μπάκοσ, Α΄ Λυκείου 
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Έλληνες Συνθέτες 

Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννικθκε ςτθ Χίο ςτισ 29 Λουλί-

ου 1925, από πατζρα Κρθτικό και μθτζρα Μι-
κραςιάτιςςα. Λόγω τθσ επαγγελματικισ ιδιότθ-
τασ του πατζρα του (ανϊτεροσ δθμόςιοσ υπάλ-
λθλοσ) πζραςε τα παιδικά του χρόνια μετακι-
νοφμενοσ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. 
     Ρριν από το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο είχε ανα-
καλφψει τθν αγάπθ του για τθ μουςικι κι 
ζγραψε τισ πρϊτεσ του ςυνκζςεισ, ενϊ το 1942 
εξζδωςε τα πρϊτα του ποιιματα, με το ψευδϊ-
νυμο Ντίνοσ Μάθσ. Το 1943 εγκακίςταται ορι-
ςτικά ςτθν Ακινα και ςυνεχίηει τισ μουςικζσ του 
ςπουδζσ, με δάςκαλο τον Φιλοκτιτθ Οικονομί-
δθ.  
Ο Μίκθσ Κεοδωράκθσ ζγραψε όλα τα είδθ τθσ 
μουςικισ: όπερεσ, ςυμφωνικι μουςικι, μουςι-

κι δωματίου, ορατόρια, μπαλζτα, χορωδιακι εκκλθςιαςτικι μουςικι, 
μουςικι για αρχαίο δράμα, για κζατρο, για κινθματογράφο, ζντεχνο λαϊκό 
τραγοφδι, λαϊκά ορατόρια, μεταςυμφωνικά ζργα. 

Ζργα που μεγάλωςαν γενιζσ όπωσ τα:  Άςμα αςμάτων, Πμορφθ πόλθ, 
Ζνα το χελιδόνι, Τθσ δικαιοςφνθσ ιλιε νοθτζ,  Του μικροφ βοριά, Μζρα 
Μαγιοφ μου μίςεψεσ, Το τρζνο φεφγει ςτισ οκτϊ, Κράτθςα τθ ηωι μου, 
Απρίλθσ, Ροιοσ τθ ηωι μου, Βρζχει ςτθ φτωχογειτονιά,  Αν κυμθκείσ τ' 
όνειρό μου,  Μαργαρίτα θ Μαργαρϊ, Το γελαςτό παιδί, Άρνθςθ (ςτο περι-
γιάλι το κρυφό), αλλά και το "Τροπάριο τθσ Καςςιανισ", το πρϊτο ςυμφω-
νικό ζργο του Μίκθ, ο κφκλοσ τραγουδιϊν «Μπαλάντα του Μαουτχάου-
ηεν», ζργο με μεγαλειϊδθ αντιπολεμικό χαρακτιρα, που κεωρείται πα-
γκοςμίωσ από τα πλζον ςθμαντικά ζργα του ςυνκζτθ, κακϊσ και θ 
«αψωδία για βαρφτονο και ορχιςτρα», κατά τον ίδιο το ςυνκζτθ, το 
«κφκνειο άςμα» του.  

Ο Μίκθσ Κεοδωράκθσ αςχολικθκε ενεργά με τθν πολιτικι. Αναπτφς-
ςει αντιςταςιακι δράςθ, μζςα από τισ τάξεισ τθσ ΕΡΟΝ και του ΚΚΕ. Κα 
ςυλλθφκεί από τουσ Λταλοφσ και ςτθ φυλακι κα γνωρίςει το ζργο του 
Μαρξ. Στα χρόνια τθσ Χοφντασ περνά ςτθν παρανομία και το Μάιο 
του 1967 ιδρφει μαηί με άλλουσ τθν πρϊτθ αντιςταςιακι οργάνωςθ κατά 
τθσ Δικτατορίασ, το ΡΑΜ, και εκλζγεται πρόεδρόσ του. Συλλαμβάνεται τον 
Αφγουςτο του 1967. Ακολουκεί θ φυλάκιςι του, θ απομόνωςθ, θ μεγάλθ 
απεργία πείνασ, το νοςοκομείο, θ αποφυλάκιςθ και ο κατ' οίκον περιορι-
ςμόσ, θ εκτόπιςθ με τθν οικογζνειά του ςτθ Ηάτουνα Αρκαδίασ και τζλοσ 
το ςτρατόπεδο Ωρωποφ. Πλο αυτό το διάςτθμα ςυνκζτει ςυνεχϊσ. Ρολλά 
από τα καινοφργια ζργα του κατορκϊνει με διάφορουσ τρόπουσ να τα 
ςτζλνει ςτο εξωτερικό, όπου τραγουδιοφνται από τθ Μαρία Φαραντοφ-
ρθ και τθ Μελίνα Μερκοφρθ. 

Στον Ωρωπό θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του επιδεινϊνεται επικίνδυνα. 
Στο εξωτερικό ξεςθκϊνεται κφελλα διαμαρτυριϊν από ςθμαντικζσ προςω-
πικότθτεσ, αποφυλακίηεται και βρίςκεται ςτο Ραρίςι τον Απρίλιο 
του 1970. 

Το 1992 δίνει ςυναυλία ςε όλθ τθν Ευρϊπθ κατά των ναρκωτικϊν και 
του αναλφαβθτιςμοφ. Το 2002 παρουςιάηεται θ όπερά του "Λυςιςτράτθ", 
ζνασ αλθκινόσ φμνοσ ςτθν Ειρινθ. 

Σιμερα, ςτα 91 του χρόνια, μοιάηει να διατθρεί εκείνθ τθν πρωτεϊκι 
τρζλα που είχε όταν ξεκίνθςε τισ μεγάλεσ δραςκελιζσ του ςτθν Λςτορία 
αυτοφ του τόπου. Ξζρει ότι θ μουςικι του ζχει μπει ςτο κυκλοφορικό 
ςφςτθμα του ελλθνικοφ λαοφ. Ξζρει επίςθσ καλά ότι είναι από τουσ λίγουσ 
που ζηθςαν να χαροφν (και να καταχραςτοφν) τθν ακαναςία τουσ. 

 

Ο Μάνος Χατζιδάκις, ο άλλοσ μζγασ μουςι-

κόσ τθσ Ελλάδασ, γεννικθκε ςτισ 23 Οκτωβρίου του 1925 
ςτθν Ξάνκθ. Ιταν γιοσ του δικθγόρου Γεϊργιου Χατηιδάκι 
και τθσ Αλίκθσ Αρβανιτίδου. Μετά το χωριςμό των γονιϊν 
του, ο Μάνοσ Χατηιδάκισ με τθ 
μθτζρα του και τθν αδελφι του 
εγκακίςτανται οριςτικά ςτθν Ακι-
να. Εν τω μεταξφ, από τα τζςςερά 
του χρόνια ζχει αρχίςει μακιματα 
πιάνου με δαςκάλα τθν Αλτου-
νιάν, γνωςτι μουςικό τθσ Ξάνκθσ, 
αρμενικισ καταγωγισ. Ραράλλθ-
λα, διδαςκόταν μακιματα βιολιοφ 
και ακορντεόν. Στα δφςκολα χρόνι-
α τθσ κατοχισ και τθσ απελευκζ-
ρωςθσ, ο Μάνοσ Χατηιδάκισ εργά-
ηεται ωσ φορτοεκφορτωτισ ςτο 
λιμάνι του Ρειραιά, παγοπϊλθσ 
ςτο εργοςτάςιο του Φιξ, υπάλλθ-
λοσ ςτο φωτογραφείο του Μεγα-
λοοικονόμου, βοθκόσ νοςοκόμοσ ςτο 401 Στρατιωτικό 
Νοςοκομείο. 

Ραράλλθλα επεκτείνει τισ μουςικζσ του γνϊςεισ παρα-
κολουκϊντασ ανϊτερα κεωρθτικά μακιματα, ενϊ ξεκινά 
και ςπουδζσ Φιλοςοφίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, τισ 
οποίεσ όμωσ δεν κα ολοκλθρϊςει ποτζ. Τθν ίδια περίοδο 
ςυνδζεται με άλλουσ καλλιτζχνεσ και διανοοφμενουσ, 
μεταξφ των οποίων ιταν οι ποιθτζσ Νίκοσ Γκά-
τςοσ, Γιϊργοσ Σεφζρθσ, Οδυςςζασ Ελφτθσ, Άγγελοσ Σικελι-
ανόσ και ο ηωγράφοσ Γιάννθσ Τςαροφχθσ. Κατά τθν τελευ-
ταία περίοδο τθσ Κατοχισ ςυμμετείχε ενεργά ςτθν Εκνικι 
Αντίςταςθ μζςα από τισ γραμμζσ τθσ ΕΡΟΝ, όπου γνϊριςε 
τον επίςθσ κορυφαίο μουςικοςυνκζτθ Μίκθ Κεοδωράκθ, 
με τον οποίον ςφντομα ανζπτυξε ιςχυρι φιλία. 

Θ πρϊτθ εμφάνιςθ του Χατηιδάκι ωσ ςυνκζτθ πραγμα-
τοποιείται το 1944, ςε θλικία 19 ετϊν, με τθ ςυμμετοχι 
του ςτο ζργο "Τελευταίοσ Αςπροκόρακασ", του Αλζξθ 
Σολομοφ, ςτο Κζατρο Τζχνθσ του Καρόλου Κουν. 

Το 1961 κζρδιςε το Πςκαρ Καλφτερου Ρρωτότυπου 
Τραγουδιοφ για το τραγοφδι "Τα παιδιά του Ρειραιά". Θ 
βράβευςθ αυτι του ζδωςε παγκόςμια δθμοςιότθτα, τθν 
οποία ο Χατηιδάκισ προςπάκθςε να αποφφγει με κάκε 
τρόπο, κεωρϊντασ ότι του ςτεροφςε τθ δυνατότθτα να 
διαμορφϊςει ο ίδιοσ τθ ςχζςθ του με τον ακροατι του.  

Κάποια από τα ζργα του είναι θ μουςικι για τθν 
"Μιδεια" του Ευριπίδθ, το "Ραραμφκι χωρίσ όνομα", "Ο 
κφκλοσ με τθν κιμωλία", θ "Οδόσ ονείρων", "Το χαμόγελο 
τθσ Τηοκόντασ", το «Blue», δζκα τραγοφδια για ορχι-
ςτρα,  Χάρτινο Το Φεγγαράκι, Μθν τον ωτάσ τον Ουρανό, 
Εφτά Τραγοφδια Κα Σου Ρω,  Είςαι Ζνα Ρεριςτζρι (Ζλα 
πάρε μου τθν λφπθ), Αερικό, Τα Ραιδιά Κάτω Στον Κάμπο. 

Ο μεγάλοσ Μάνοσ Χατηιδάκισ ζφυγε από τθ ηωι ςτισ 15 
Λουνίου του 1994 από οξφ πνευμονικό οίδθμα. 

 

Αμαλία Δθμθτρακοποφλου, Α΄ Γυμναςίου 
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Μάνος – Μίκης: Στην “οδό ονείρων” μιας “όμορφης πόλης” 
Ρριν από 90 χρόνια, το 1925, γεννικθκαν με διαφορά 3 μθνϊν οι δφο κορυφαίοι ςυνκζτεσ μασ, Μίκθσ Κεοδωράκθσ και 

Μάνοσ Χατηιδάκισ˙ αυτά τα δφο ιερά τζρατα τθσ ελλθνικισ μουςικισ ςκθνισ, που με τα τραγοφδια τουσ μεγάλωςαν, ερω-
τεφτθκαν, επαναςτάτθςαν, ζηθςαν και κράτθςαν πολιτιςμό και παιδεία 3 γενιζσ πλζον. Αυτά τα δφο μεγαλεία που διζδω-
ςαν το ελλθνικό ικοσ ςε όλου του κόςμου τισ μεριζσ και που μποροφμε ςίγουρα να τουσ ςυγκαταλζγουμε ανάμεςα ςτουσ 

μεγαλφτερουσ ςυνκζτεσ παγκοςμίωσ, μα κυρίωσ ανάμεςα ςτισ μουςικζσ τθσ κακθμερινότθτάσ μασ. 
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Υπο-κριση-Α 

Πόςα χρόνια δρα θ κεατρικι ομάδα; 
Θ ομάδα μασ δρα τζςςερα χρόνια. 

Πϊσ ξεκίνθςε αυτι θ ομάδα; 
Θ ομάδα αυτι είναι από φίλουσ που παλιά 
ιμαςταν ςε άλλα ςχιματα. Αυτό που μασ 
ςυνδζει είναι θ αγάπθ, θ επικοινωνία και θ 
κοινι προςπάκεια γι’ αυτό που κζλουμε 
να κάνουμε, δθλαδι αγαπάμε αυτό που 
κάνουμε και το προχωράμε. 

Είςτε ιδρυτικό μζλοσ; 
Ναι, είμαι ιδρυτικό μζλοσ. 

Δζχεςτε καινοφρια μζλθ ςτθν ομάδα 
και πόςα μζλθ είςτε αυτιν τθ ςτιγμι; 

Βεβαίωσ δεχόμαςτε καινοφρια μζλθ. Αυτι τθ ςτιγμι είναι εγγε-
γραμμζνα περίπου εικοςιπζντε μζλθ, αλλά ςτθν παράςταςθ ςυμ-
μετείχαν δϊδεκα. 

Πόςα κεατρικά ζργα ζχετε ανεβάςει και τι είδουσ είναι αυτά; 
Ζχουμε ανεβάςει δφο κεατρικά. Συνικωσ είναι κλαςικά ζργα. Το 
πρϊτο ιταν «Σα Παντρολογιματα» και αυτό το ζργο που ανεβά-
ςαμε τϊρα ιταν διαςκευι. Το ζχουμε διαςκευάςει εμείσ και αν 
πάρετε το πρωτότυπο κα δείτε ότι ζχουμε περάςει καινοφρια 
ςτοιχεία, ςφγχρονα, για να μπορεί να είναι προςβάςιμο ςτον 
κόςμο. 

Σο ζργο που ανεβάςατε τϊρα γιατί το επιλζξατε; 
Και «Θ Αρκοφδα» και «Θ Επζτειοσ» είναι κλαςικά ζργα του Τςζ-
χωφ. Τα επιλζξαμε γιατί μασ άρεςαν πάνω απ’ όλα και είδαμε ότι 
μποροφςαν να εκφραςτοφν όλα τα άτομα που είχαμε ςτθν ομάδα 
και τα κζματα των ζργων ιταν ευχάριςτα και επίκαιρα. 

    Ζχετε κάποια μελλοντικά ςχζδια ςχε-
τικά με αυτι τθ κεατρικι ομάδα; 
Φυςικά, το μζλλον πάντα υπάρχει. Και 
καινοφρια μζλθ κζλουμε και πάνω απ’ 
όλα κζλουμε να ανανεωκεί θ ομάδα, 
δθλαδι να μασ ζρκουν και πιο νζα άτομα 
διότι απ’ ό,τι είδατε είμαςτε ςχετικά 
μεγάλοι ςε θλικία. Ζνασ από τουσ λόγουσ 
που κζλουμε και νεότερα άτομα είναι για 
να ανεβάςουμε ίςωσ και κάποια κεατρι-
κά που κα χρειάηονται και ρόλουσ παι-
διϊν. Γι’ αυτό, λοιπόν, κα κζλαμε και 
παιδιά από το δικό ςασ ςχολείο… Γνωρί-

ηουμε, ωςτόςο, πωσ είναι λίγο δφςκολο, διότι εςείσ τα παιδιά 
ζχετε πολλζσ αςχολίεσ και κα χρειάηονται κάποιεσ πρόβεσ. Κζλει 
λίγο αγάπθ πάνω απ’ όλα το πράγμα. 

Ποιο ιταν το επάγγελμά ςασ; 
Κακθγθτισ φυςικά, τι άλλο; Και για μια εικοςαετία ςχεδόν ιμουν 
υπεφκυνοσ των κεατρικϊν ομάδων των ςχολείων όπου βριςκό-
μουν, όπωσ το 2ο Γυμνάςιο και το 2ο Λφκειο και με τισ ομάδεσ 
αυτζσ λοιπόν είχαμε κερδίςει 2 φορζσ το 2ο βραβείο ςτουσ Ρα-
νθπειρωτικοφσ αγϊνεσ. Είμαςτε, λοιπόν, ηυμωμζνοι με αυτι τθ 
δουλειά, ςασ κζλουμε κοντά μασ και ςασ αγαπάμε πολφ. 
 

 Παπαζκευή Γεωπγίου, Γυδοξία Σόλιου,  

Γ’ Γυμναζίου 
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Μουσικό Σταυρόλεξο! 

 
Ορηδόλτηα 
1. «Μικρογραθία» ηοσ ηύμπανοσ. 
4. Καηάγεηαι από ηην Περζία και ζσγγενεύει με ηο λαούηο. 
6. Έγτορδο μοσζικό όργανο. 
 
Κάζετα 
2. Λαοσηοειδές λαϊκό έγτορδο. 
3. Γνωζηό έγτορδο ηης αρταιόηηηας... 
5. Λέγεηαι αλλιώς και λαγούηο. 

 
Ευαγγελία Κρανιώτθ, Α΄ Γυμναςίου 

1. Τουμπερλζκι, 2. Μπουηοφκι 3. Λφρα, 4. Οφτι, 5. Λαοφτο, 6. Κικάρα. 

Τα Σαββαηνθύξηαθα 26-27 Ννεκβξίνπ θαη 3-4 θαη 10-11 Γεθεκβξίνπ, ε πόιε καο είρε ηε ραξά λα απνιαύζεη δύν κνλόπξαθηα ηνπ Άληνλ 
Τζέρσθ: «Η Δπέηεηνο» θαη «Η Αξθνύδα», ζε δηαζθεπή, από ηε ζεαηξηθή νκάδα Υπν-θξηζε-Α. Ο θόζκνο ηεο Πξέβεδαο αληαπνθξίζεθε 

γεκίδνληαο ηε Θενθάλεην Αίζνπζα Τέρλεο θαη ηα ηξία ζαββαηνθύξηαθα, γεγνλόο πνπ καο θάλεη λα πηζηεύνπκε πσο  
νη πνιίηεο ηεο πόιεο καο αγαπνύλ ηδηαίηεξα ην ζέαηξν. 

Η Αρκοφδα (υπόκεςθ): Στο ςπίτι μιασ βαρυπενκοφςασ χιρασ ειςβάλλει ζνασ άξεςτοσ τφποσ και τθσ ηθτάει τα δανεικά που είχε 
δϊςει ςτο κανόντα ςφηυγό τθσ. Εκείνθ τι πρζπει να κάνει; Να του τα δϊςει ι να υποκφψει τελικά ςτον ζρωτα του; 

Η Επζτειοσ (υπόκεςθ): Ζνασ ςτριμμζνοσ μιςογφνθσ τραπεηικόσ υπάλλθλοσ αγωνίηεται μάταια να τελειϊςει το λόγο που κα εκφωνι-
ςει ο διευκυντισ του ςτθν επζτειο τθσ τράπεηάσ τουσ. Πμωσ ςτθ ςυνζχεια κα υπάρξουν αφίξεισ που κα φζρουν τα πάνω κάτω. 

Ηκοποιοί: Σταυροφλα Καραγιάννθ, Κϊςτασ Αντφπασ, Ανκι Κζντρου, Δθμιτρθσ Λιόντοσ, Λευτζρθσ Χατηθκεοδϊρου, Δθμιτρθσ Τα-
ςοφλασ, Φιόρω Τςαντοφλα, Αναςταςία Νικολάου, Χριςτίνα Κριτςιμά, Μπάμπθσ Οικονόμου, Κϊςτασ Τηάμοσ, Βαςίλθσ Ραππάσ. 

Ο κ. Κϊςτασ Σηάμοσ, ςκθνοκζτθσ τθσ κεατρικισ ομάδασ, μασ μίλθςε για τθ δράςθ τθσ Τπο-κριςθ-Α,  
τα ζργα που ανεβάηουν και τα μελλοντικά ςχζδιά τουσ. 
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Ο θ. Στέιηος Ποϊθιής κας κηιά γηα τελ Οργαλοποηία 
 

    Θ εναςχόλθςι μασ με τθ μουςικι μάσ ϊκθςε να μάκουμε πϊσ φτιάχνονται κάποια μουςικά όργανα. Ζτςι, 
αναηθτιςαμε ςτθν πόλθ μασ οργανοποιοφσ που κα μποροφςαν να μιλιςουν για τθν τζχνθ αυτι -γιατί περί 
τζχνθσ πρόκειται περιςςότερο πάρα για απλό επάγγελμα. Συναντιςαμε, λοιπόν, τον κφριο Στζλιο Ροϊκλι 
ςτο εργαςτιριό του ςτθ Σμυρτοφλα, ο οποίοσ μασ υποδζχτθκε εγκάρδια και μασ μίλθςε για τθν τζχνθ του. 
Με μια κζα που δεν μπορεί παρά μόνο να ςε εμπνζει να δθμιουργείσ μιλιςαμε για το παρελκόν και το μζλ-
λον τθσ οργανοποιίασ, τα υλικά και τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται, ενϊ ο ίδιοσ μασ ζδειξε και τα μθχα-
νιματα και τον τρόπο που φτιάχνονται τα ζγχορδα μουςικά όργανα.  
     Επειδι ο ενκουςιαςμόσ μασ ιταν μεγάλοσ και κα ςασ μεταφζρουμε ζνα μζροσ από αυτά που πραγματικά 
μάκαμε, δϊςαμε μια υπόςχεςθ να ανανεϊςουμε αυτό το ραντεβοφ ςτο χϊρο του ςχολείου τθν επόμενθ 
φορά, ςτο πλαίςιο ενόσ βιωματικοφ εργαςτθρίου, ςτο οποίο και άλλοι μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου κα 
μπορζςουν όχι μόνο να δουν πϊσ φτιάχνεται ζνα ζγχορδο, αλλά και να πειραματιςτοφν οι ίδιοι, να κολλι-
ςουν ξφλα, να δουν τα καλοφπια και άλλα πολλά, που ο κ. Ροϊκλισ είναι πρόκυμοσ να μασ δείξει. 

Πόςα χρόνια αςχολείςτε με τθν οργανοποιία; 
Αςχολοφμαι 20 χρόνια. Είναι μια πολφ ενδιαφζρουςα τζχνθ και 
είναι καλό να αςχολθκοφν και άλλοι άνκρωποι. 
Σι όργανα φτιάχνετε; 
Ζγχορδα… Μπουηοφκια, κικάρεσ, λαοφτα, οφτια, μαντολίνα, μπα-
γλαμάδεσ, εκτόσ από τθν οικογζνεια του βολιοφ. 
Ποια ιταν θ αφορμι που ςασ ζκανε να αςχολθκείτε με τθν ορ-
γανοποιία; 
Θ αφορμι που με ζκανε να ξεκινιςω να αςχολοφμαι ιταν μια 
ανθςυχία που είχα γενικότερα. Είχα ξεκινιςει να μακαίνω μπου-
ηοφκι και παράλλθλα εργαηόμουν ςε ζνα επιπλοποιείο και ζτςι 
είχα μια ςχζςθ με τα ξφλα (που χρειάηονται ςτθν οργανοποιία) 
και αυτά τα δφο μαηί κάνανε μια αλχθμεία μζςα ςτο μυαλό μου 
και ζτςι ικελα να ξεκινιςω να φτιάχνω όργανα.  
Επομζνωσ θ εργαςία ςασ ςτο επιπλοποιείο ςάσ ζμακε κάποιεσ 
τεχνικζσ, που μετά ςτθν οργανοποιία ςάσ φάνθκαν χριςιμεσ; 
Κάποιεσ, γιατί διαφζρουν πάρα πολφ. Και ςε υλικά και ςε τεχνο-
τροπίεσ.  
Πιρατε κάποια ςυγκεκριμζνθ εκπαίδευςθ ι είςτε αυτοδίδα-
κτοσ; 
Ουςιαςτικά αυτοδίδακτοσ είμαι, αλλά μπορϊ να πω πωσ με βοι-
κθςαν πολλοί οργανοποιοί, που με ςυμπάκθςαν για αυτό που 
ζκανα και πολλζσ φορζσ μου ζδιναν ςυμβουλζσ. Αλλά τα περις-
ςότερα τα βρικα μζςα από τθν εμπειρία και τθν εναςχόλθςθ με 
αυτό το επάγγελμα. 
Εργαςτικατε κάπου πριν ανοίξετε το δικό ςασ εργαςτιριο; 
Ναι, εργάςτθκα για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο οργανο-
ποιείο του κ. Δεκαβάλα ςτθ Κεςςαλονίκθ˙ το παλιότερο οργανο-
ποιείο ςτθν Ελλάδα από τον παςίγνωςτο Μανϊλθ Βζνιο, ο οποίοσ 
ιταν ο πρϊτοσ που ζφερε το οφτι ςε αυτιν τθ μορφι που υπάρ-
χει ςιμερα ςε όλο τον κόςμο, Ζλλθνασ οργανοποιόσ από τθ Μ. 
Αςία. 
Ζχετε επθρεαςτεί από κάποιον παλιό οργανοποιό; 
Ναι, πάρα πολλζσ φορζσ. Ζχω παραδειγματιςτεί από πολλοφσ 
τουσ οποίουσ πρόλαβα εν ηωι και από άλλουσ που δεν τουσ πρό-
λαβα, αλλά ζτυχε να ζρκουν όργανά τουσ ςτο εργαςτιριό μου, 
παλιά όργανα, που τα επιςκεφαςα 
και μζςα εκεί ζτυχε να βρω πράγ-
ματα. 
Ποιοι ιταν οι παλιοί οργανοποιοί 
τθσ Πρζβεηασ; 
Στθν Ρρζβεηα δεν υπιρχαν οργανο-
ποιοί παλιά που να ζχουμε ςτοιχεία 
γι' αυτοφσ. Υπιρχαν πολλοί μουςι-
κοί ςτθν Ρρζβεηα, αλλά οι οργανο-
ποιοί που εξυπθρετοφςαν τουσ 
μουςικοφσ ιταν κάποιοι άνκρωποι 
που είχαν μεράκι χωρίσ να είναι 
αυτό θ κφρια απαςχόλθςι τουσ. 
Απλά γνϊριηαν κάποια πράγματα 
και μποροφςαν να κάνουν μερικζσ  

επιςκευζσ. Οι οργανοποιοί ιταν ςτθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ. 
Αναπτφχκθκε  ιδιαίτερα θ οργανοποιία όταν ιρκαν οι πρόςφυγεσ 
από τθ Σμφρνθ. 
Αςχολείςτε με κάποιο άλλο επάγγελμα ι αποκλειςτικά με τθν 
οργανοποιία; 
Είμαι μουςικόσ, διδάςκω μουςικι, ςπουδάηω μουςικι και κατα-
ςκευάηω όργανα. 
Πείτε μασ κάποια υλικά που χρθςιμοποιείτε ςτθν οργανοποιία. 
Υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν οργανοποιία είναι θ κόλλα, τα 
βερνίκια, θ γομαλάκα κ.ά. Ριο ςυγκριμζνα, χρθςιμοποιείται θ 
ψαρόκολλα που φτιάχνεται από μια πρωτεΐνθ που παίρνουμε 
ςυνικωσ από τα κόκαλα του μπακαλιάρου. Δεν είναι ρευςτι, 
αλλά ςπυρωτι. Ενϊ πολφ ςθμαντικά είναι και τα βερνίκια, τα 
οποία είναι φυςικά. Ζνα άλλο υλικό είναι θ γομαλάκα. Γίνεται 
από το κζλυφοσ του μεταξοςκϊλθκα και από μια ρθτίνθ που εκ-
κρίνουν κάποια ρθτινοφχα δζντρα, όπωσ τα ζλατα και τα πεφκα.  
Μπορείτε να μασ πείτε λίγα πράγματα για τθν καταςκευι ενόσ 
μουςικοφ οργάνου; 
Καταρχάσ, παίρνουμε το καλοφπι πάνω ςτο οποίο χτίηουμε ζνα 
"ςκάφοσ". Στθ ςυνζχεια, παίρνομε τον "τάκο", τον οποίο τοποκε-
τοφμε πάνω ςτο καλοφπι και μετά με τθ μζκοδο τθσ "δοφγασ" 
αρχίηουμε το χτίςιμο με τισ δοφγεσ μζχρι να το καλφψουμε όλο, 
εκτόσ από τα πλαϊνά ςθμεία του οργάνου, ςτα οποία τοποκετοφ-
με φαρδιζσ δοφγεσ (αυτά ονομάηονται "εςωτερικά πλαϊνάρια") 
και τθν "κολάτςα", θ οποία ουςιαςτικά δζνει όλο το ςκάφοσ. Αυ-
τι, λοιπόν, είναι θ αρχι για να καταςκευάςουμε ζνα 
"αχλαδόςχθμο" όργανο, όπωσ το μαντολίνο και το μπουηοφκι. 
Στθν κικάρα αλλάηουν τα πράγματα, αν και φτιάχνεται και αυτι 
πάνω ςε καλοφπι. 
Σα καλοφπια των οργάνων διαφζρουν από οργανοποιό ςε ορ-
γανοποιό; Με ποια κριτιρια επιλζγει ο κάκε οργανοποιόσ ποιο 
καλοφπι κα χρθςιμοποιιςει; 
Δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνα κριτιρια μπορϊ να πω... Οι περιςςό-
τεροι οργανοποιοί τα επιλζγουν με βάςθ το ςχιμα τουσ και το 
μζγεκόσ τουσ. Από τθν άλλθ μεριά ξζρουμε ότι το ςχιμα και το 
μζγεκόσ τουσ διαφοροποιεί τον ιχο και ζτςι ςφμφωνα με τθν 

αιςκθτικι του ο κάκε οργανοποιόσ 
χρθςιμοποιεί και τα ανάλογα κα-
λοφπια. 
Ποια είναι τα κατάλλθλα ξφλα, τα 
οποία χρθςιμοποιείτε για τα 
όργανα; 
Τα ξφλα, καταρχάσ, πρζπει να είναι 
ςτεγνά. Και εννοϊντασ ςτεγνά, να 
είναι αποκθκευμζνα πάρα πολλά 
χρόνια. Δεν χρθςιμοποιοφμε ξφλα, 
τα οποία παράγονται μζςα ςε ξθρα-
ντιρια. Ρροτιμάμε ξφλα, τα οποία 
παράγει ο τόποσ μασ (καρυδιά, 
ςφενδάμι). Τα αποφλοιϊνουμε 
όταν τα κόβουμε, για να μθν μπορζ- 
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ςει το ςαράκι (μφκθτασ που ηει μζςα ςτα δζντρα) να τα καταςτρζ-
ψει. Γι’ αυτό όταν κόβουμε δζντρα, τα κόβουμε ςε ςυγκεκριμζνθ 
εποχι του χρόνου, δθλαδι το χειμϊνα, που ζχει πολφ κρφο. Οπότε 
το δζντρο από μόνο του ζχει κατεβάςει τα υγρά του.  
Από ποφ προμθκεφεςτε τα υλικά; 
Τα περιςςότερα ξφλα παράγονται ςτθ χϊρα μασ και είναι ξφλα, 
που τα ζχω κόψει εγϊ ο ίδιοσ ι κάποιοι φίλοι μου. Υπάρχει βζβαι-
α, και θ τροπικι ξυλεία, όπωσ ο ζβενοσ, που χρθςιμοποιείται ςτισ 
ταςτιζρεσ. Ο ζβενοσ αφοφ κοπεί ρίχνεται ςτα ποτάμια. Πταν κοπεί 
δεν είναι μαφρο το ξφλο, όταν το ρί-
χνουν ςτο ποτάμι γίνεται απανκράκω-
ςθ, δθλαδι κάρβουνο. Είναι πολφ 
ςκλθρό, δεν φκείρεται και γι' αυτό χρθςιμοποιείται ςτθν ταςτιζρα. 
Τπάρχει ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτα χειροποίθτα όργανα και 
ςτα βιομθχανικά; 
Δεν υπάρχει ςφγκριςθ και ζτςι οφτε ανταγωνιςμόσ. Είναι άλλο το 
ζνα και άλλο τ’ άλλο. Τα χειροποίθτα όργανα καταςκευάηονται ζνα
-ένα. Ο κατασκευαστής ξεκινάει να φτιάχνει ένα όργανο και αφιε-
ρϊνεται πάνω ςϋ αυτό από τθν πρϊτθ ςτιγμι μζχρι και τθν τελευ-
ταία. Στθ βιομθχανία δεν μποροφν να δουλζψουν πάνω ςτα 
όργανα, όπωσ δουλεφουν ςτα εργαςτιρια. Γι' αυτό δεν τίκεται 
κζμα ανταγωνιςμοφ. Το ζνα είναι βιομθχανία και το άλλο εργα-
ςτιρι καταςκευισ τζχνθσ.   
Τπάρχει ςτισ μζρεσ μασ ηιτθςθ ςτα χειροποίθτα όργανα; 
Χειροποίθτα όργανα χρθςιμοποιοφν οι επαγγελματίεσ μουςικοί  

κατεξοχιν. Πχι απαραίτθτα αυτοί που βιοπορίηονται από τθ μου-
ςικι, αλλά αυτοί που ζχουν ζνα επίπεδο πάνω ςτο όργανο με το 
οποίο αςχολοφνται. Χρθςιμοποιοφν χειροποίθτα όργανα, γιατί ζνα 
βιομθχανικό όργανο δεν μπορεί να καλφψει τισ ανάγκεσ τουσ, 
οφτε όςον αφορά τον ιχο, οφτε τθν καταςκευι, οφτε τθ δομι, 
οφτε τον τρόπο λειτουργίασ.  
Πιςτεφετε ότι ςτισ μζρεσ μασ θ οργανοποιία μπορεί να κεωρθκεί 
και ωσ χόμπι και ωσ επάγγελμα; 
Ναι, βζβαια. Ωσ χόμπι είναι πάρα πολφ καλό και ωσ επάγγελμα 

είναι πολφ καλό. Αλλά επειδι ηοφμε 
κάποια χρόνια περίεργα και μασ ζχει 
κατακτιςει θ τεχνολογία, πολλζσ φο-

ρζσ κάνουμε κινιςεισ άςτοχεσ προςπακϊντασ να ςυναγωνιςτοφμε 
μεγάλεσ καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, οι οποίεσ μποροφν να κατα-
ςκευάηουν αρκετά καλά ποιοτικϊσ όργανα. Κάποιοι οργανοποιοί 
υιοκετοφν τεχνικζσ αυτϊν των εταιριϊν, όπωσ θ τοποκζτθςθ βζρ-
γασ ςτα μπράτςα από τισ κικάρεσ. Εγϊ προςωπικά είμαι αντίκετοσ 
ςε αυτό. 
Πιςτεφετε ότι ζχει μζλλον θ οργανοποιία ωσ επάγγελμα; 
Πςο υπάρχει μουςικι κα υπάρχει οργανοποιία. Ανάλογα με τθν 
εποχι, αν θ μουςικι ζχει άνκθςθ, ζχει άνκθςθ και θ οργανοποιία. 

Είναι ςυνυφαςμζνα αυτά τα δφο μεταξφ τουσ. 
 

Βαζιλική Νηάκουλα, ηελίνα Ποϊκλή, 

Δένια Ρούζζζου, Γ’ Γυμναζίου 

Όσο υπάρχει μουσική θα υπάρχει 
οργανοποιία.  
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Ο Βασίλης Τζίμας μας μιλά για το Νέο Κύμα και το Λάκη Παππά 

Δπηζθεθηήθακε ηνλ θν Βαζίιε Τδίκα ζην ζηνύληηό ηνπ θαη καο κίιεζε γηα ηελ επνρή ηνπ Νένπ Κύκαηνο, ηελ επνρή ηεο κπνπάη ζηελ 
Αζήλα, αιιά θαη ηελ Πξέβεδα, γηα ην Λάθε Παππά, αιιά θαη ηνλ ίδην. Σεκλόο, κεηξηόθξσλ,  
καο αγθάιηαζε κε ηε δεζηαζηά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη κνηξάζηεθε καδί καο αλακλήζεηο... 

Πείτε μασ λίγα πράγματα για το Λάκθ 
Παππά. 
Ο Λάκθσ -δεν ξζρω αν ζχετε δει δου-
λειζσ που ζχει κάνει- ιταν ζνασ κικαρί-
ςτασ, ο οποίοσ με ζνα ιδιαίτερο τρόπο 
και με άπειρεσ γνϊςεισ, πολλαπλζσ 
πάνω ςτο όργανο, είχε καταφζρει να 
ςυγκινιςει και τουσ πιο μεγάλουσ δα-
ςκάλουσ τθσ κικάρασ. Ο Νότθσ Μαυρο-
δισ πριν από μια δεκαετία, αν  κυμάμαι 
καλά, είχε πει ςε μια ςυνζντευξι του 
ότι ο Λάκθσ  Ραππάσ είναι ο ςπουδαιό-
τεροσ κικαρίςτασ τθσ Ελλάδασ. Είχε 
ςυνεργαςτεί και με το Λάκθ Ραππά δφο με τρία χρόνια ςε ςυναυ-
λίεσ και ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Πςον αφορά το Λάκθ 
Ραππά ωσ τραγουδιςτι, νομίηω ότι το ςυναίςκθμα και θ φανταςί-
α είναι λίγα για να χαρακτθρίςουν ζναν τραγουδιςτι, ο οποίοσ 
πιςτεφω ότι αδικικθκε από το περιβάλλον τόςο το διςκογραφικό 
όςο και από τθ μουςικι πλευρά. Βζβαια, είχε ζνα ιδίωμα, ιταν 
απόλυτοσ ςε κάποια πράγματα, όςον αφορά τισ ςυνεργαςίεσ, 
δθλαδι ικελε ζνα κομμάτι να ζχει πάρα πολφ καλό ςτίχο, πολφ 
καλι μουςικι για να παίξει. Ο Λάκθσ Ραππάσ ζδωςε ζνα ςτίγμα 
ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Ζχουν γράψει πάρα πολλοί δθμο-
ςιογράφοι, που αςχολοφνται με τθ μουςικι, για το ςυναίςκθμα 
και τθν ζκφραςθ τθσ ερμθνείασ του. Ικελε θ κάκε λζξθ να είναι 
για αυτόν πραγματικι, όπωσ τθν ζνιωκε. Το ςυναρπαςτικό ιταν 
ότι αυτό το ζδινε ςτον άλλο με μεγάλθ αμεςότθτα και ςε ςυγκι-
νοφςε όταν τραγουδοφςε. 
Ο ίδιοσ, όμωσ, ζγραφε και μουςικι και ςτίχουσ...   
Ναι, ζγραφε και μουςικι και ςτίχουσ. Είναι πάρα πολλά τα τρα-
γοφδια  του. Δεν ερμινευε μόνο άλλων καλλιτεχνϊν.  
Μπορείτε να μασ πείτε λίγα πράγματα για το Νζο Κφμα; 

Εγϊ, για να είμαι ειλικρινισ, ςτθν Ακι-
να από το ’74 και μετά, όπου ιδθ 
ζμενα, δεν πρόλαβα και πολλά πράγ-
ματα. Το Νζο Κφμα, δθλαδι, είχε ξεκι-
νιςει πολφ πιο πριν... Ρρόλαβα όμωσ 
τισ τελευταίεσ μπουάτ που υπιρχαν  
ςτθν Ακινα και ςτθ Κεςςαλονίκθ. Θ 
πρϊτθ επαγγελματικι ςυνεργαςία 
που είχα κάνει με το Λάκθ Ραππά, 
ιταν ςτθν μπουάτ "Τιποφκειτοσ", ςτα 
Εξάρχεια. Ιταν ζνα παλιό αρχοντικό 
ςπίτι, όπου ο ιδιοκτιτθσ τθσ μπουάτ, ο 
Μπουκουβάλασ, ζκανε ζνα εγχείρθμα, 

που φαντάηομαι ιταν και το τελευταίο για τθν εποχι του νζου 
κφματοσ: μάηεψε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του νζου κφματοσ του 
ίδιου ςτυλ, δθλαδι ζβγαινε ο Λάκθσ Ραππάσ με τθν κικάρα του 
και τραγουδοφςε, θ Φλζρυ Νταντωνάκθ, που τθ ςυνόδευε ο 
Γιάννθσ Σπυρόπουλοσ (Μπαχ), θ Ρόπθ Αςτεριάδθ και πολλοί 
άλλοι, όπωσ και εγϊ. Κεωροφςα τον εαυτό μου τυχερό που με 
δζχτθκαν ςτο μαγαηί αυτό για πρϊτθ φορά˙ ιταν θ πρϊτθ δου-
λειά που ζκανα ςτθν Ακινα (μιλάμε για το 1977). Πςον αφορά 
τισ μπουάτ υπιρχαν ακόμθ αρκετζσ, όπωσ θ Απανεμιά και οι 
Εςπερίδεσ, γιατί ιταν θ εποχι τθσ μεταπολίτευςθσ, από το ’74 
και μετά. Ωςτόςο, από το ’80 και μετά άρχιςαν να μειϊνονται. 
Μιλιςτε μασ λίγο για τθν μπουάτ του Λάκθ Παππά 
(πϊσ  λειτουργοφςε, ποιουσ  καλλιτζχνεσ ζφερνε... ). 
Θ μπουάτ του Λάκθ άνοιξε το 1975 το καλοκαίρι και δοφλεψε 3 
χρόνια, από το 1975 ζωσ και το 1977. Στθν μπουάτ είχαν ζρκει 
πάρα πολλοί τραγουδιςτζσ, μουςικοί και καλλιτζχνεσ. Λεγόταν 
«Ντιςκοτζκ-Μπουάτ, Λάκθσ Ραππάσ». Μζχρι τισ 12:00 ιταν ντι-
ςκοτζκ, όχι βζβαια ςαν τθ ςθμερινι ντίςκο, αλλά περιςςότερο 

προσ τθ ροκ μουςικι, όπου ο κόςμοσ χόρευε. Στισ 12:00      
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ςταματοφςε θ ντίςκο και ξεκινοφςε το ηωντανό πρόγραμμα. 
Ζβγαινε ο Ψαριανόσ, ο Τςάντθσ, ο Γενιάσ και πολλοί άλλοι και 
γνωςτοί και ντόπιοι καλλιτζχνεσ. 
Η μπουάτ βοικθςε ςτθν ανάδειξθ καλλιτεχνϊν ςτθν Πρζβεηα; 

Θ μπουάτ ιταν ζνα ςχολείο, κα μποροφςα να πω. Ιμαςταν εκεί 
όλθ τθ μζρα˙ ξυπνοφςαμε το πρωί και πθγαίναμε με το που 
άνοιγαν για να κάνουν τισ δουλειζσ γφρω ςτισ 11:00. Και ο Λάκθσ 
ιταν εκεί με μια κικάρα και ζκανε αςκιςεισ ζξω. Ιταν ζνα φαι-
νόμενο για μασ εκείνθ τθν εποχι, γιατί παρόλο που ιταν από τθν 
Ρρζβεηα δεν τον είχαμε γνωρίςει -εγϊ επειδι αςχολιόμουν και 
παλαιότερα με τθ μουςικι τον ιξερα, γιατί ιμαςταν και οικογε-
νειακοί φίλοι. Ο Λάκθσ ζκανε ζνα "ςχολείο" αυτά τα τρία χρόνια, 
όπου μασ ζδειχνε πράγματα ςτθν κικάρα, μασ ζδειχνε τρόπουσ, 
εκφράςεισ, τθν ιδζα που είχε για τθ μουςικι, για το ςυναίςκθμα, 
τθ φανταςία, ζναν άλλο τρόπο παιξίματοσ ενόσ οργάνου και μιασ 
φωνθτικισ δυνατότθτασ, που μποροφςε να ζχει ο κακζνασ. Βοι-
κθςε πάρα πολφ κόςμο. Ιταν ο δάςκαλόσ μου, ο ςυνερ- 

γάτθσ μου και ο φίλοσ μου. Συνεργαςτικαμε το ’77 ςτθν μπουάτ, 
όπου με πιγε ο Τάκθσ Γενιάσ. Ο Γενιάσ υπιρξε ζνα άλλο μουςικό 
φαινόμενο, ο οποίοσ ιταν πάρα πολφ καλόσ κικαρίςτασ και τρα-
γουδοφςε πολφ ωραία και ελλθνικό και ξζνο ρεπερτόριο. Στθρίξα-
με πολφ το μαγαηί, και αφότου ζφυγε ο Λάκθσ, από το 1978 μζχρι 
το ’86, κυρίωσ με ντόπιουσ καλλιτζχνεσ. Θ μπουάτ ιταν το "Ωδείο" 
τθσ εποχισ. 
Ο Λάκθσ Παππάσ ςασ επθρζαςε ςτθ μουςικι ςασ; Σο γεγονόσ ότι 
ςυνεργαςτικατε μαηί του και δουλζψατε ςτθν μπουάτ ςάσ 
ϊκθςε να αςχολθκείτε επαγγελματικά με τθ μουςικι; 
Ναι, ιδθ από το ’77 αςχολικθκα επαγγελματικά με τθ μουςικι, 
με υποςτιριξε και ςτθν Ακινα με τθ ςυνεργαςία μασ -δουλζψαμε 
μαηί μζχρι το ’89 που ζφυγα. Μου ζδειξε τι ςθμαίνει μουςικι. 
Μπορείτε να μασ μιλιςετε λίγο και για τθ ςυνεργαςία ςασ με 
άλλουσ καλλιτζχνεσ; 
Θ μουςικι είναι ζνα πράγμα που δεν τελειϊνει... Εγϊ, κα μπο-
ροφςα να πω, πωσ είμαι πολφ λίγοσ όςον αφορά αυτά που ζχω 
κάνει, παρόλο που οι ςυνεργαςίεσ που είχα ιταν κείο δϊρο για 
μζνα, δθλαδι να παίηω με το Λάκθ και άλλουσ ςθμαντικοφσ καλ-
λιτζχνεσ.  
Σϊρα με τι αςχολείςτε μουςικά; 
Το 1994 επζςτρεψα ςτθν Ρρζβεηα, ωςτόςο πθγαινοερχόμουν και 
ςτθν Ακινα για κάποιεσ ςυνεργαςίεσ που ζκανα τότε. Τϊρα προ-
ςπακϊ να προςεγγίςω το λόγο πάνω ςε κάποιεσ ιδζεσ που ζχω 
ςτθ μουςικι. Ετοιμάηω μια δουλειά με ποιιματα, τθν οποία ζχω 
αρκετά χρόνια ςτο μυαλό μου και τθν ετοιμάηω ςτο νου μου, 
αλλά ποτζ δεν αποφαςίηω να κακίςω να τθν θχογραφιςω και να 
κάνω τθν παραγωγι εδϊ ςτο ςτοφντιό μου. Ρροςπακϊ να μελο-
ποιιςω κάποια ποιιματα. 

 

Αποζηολία Νηάκουλα, Ιωάννα Παπίπη,  

Νάνηια Παππά, Γ΄ Γυμναζίου 

 

Λέανδρος Σπαρτιώτης: ο λαθρεπιβάτης της τέχνης 

Γεννθμζνοσ το 1931 ςτθν Ρρζβεηα ο κοσ Σπαρτιϊτθσ αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα ανκρϊπου που καταφζρνει, ζχοντασ ηιςει ωσ  
παιδί δφο πολζμουσ και χωρίσ να ςπουδάςει, να αςχολθκεί με αυτό που αγάπθςε περιςςότερο: τθν τζχνθ και τθ δθμιουργία, μζςα 
από τθ μορφι τθσ διακόςμθςθσ, αλλά και τθσ ηωγραφικισ. 

Το καλοκαίρι που μασ πζραςε ο κφριοσ Σπαρτιϊτθσ κατάφερε να μασ εντυπωςιάςει ακόμθ μια φορά με το ζργο του από ανακυ-
κλϊςιμα υλικά, τθν Ππερα του Νεροφ και του Ονείρου. Ζνα ζργο πολυμορφικό, με το οποίο ςυνδφαςε τθν τζχνθ τθσ αρχιτεκτονικισ με 
τθ διακόςμθςθ, τθ μουςικι, αλλά και τθν ανακφκλωςθ. Φτιαγμζνθ από περίπου 35.000 κουτάκια αναψυκτικϊν, άφθςε άφωνουσ 
όςουσ τθν αντίκριςαν, κατοίκουσ τθσ πόλθσ μασ αλλά και τουρίςτεσ, ςτολίηοντασ μια μεριά τθσ παραλίασ που ποτζ δεν είχε αξιοποιθ-
κεί. 

Κακϊσ μασ ςυντρόφευε θ εικόνα αυτοφ του μεγαλοπρεποφσ ζργου κελιςαμε να τον γνωρίςουμε από κοντά και να μιλιςουμε μαηί 
του. Ζνασ άνκρωποσ με ιδιαίτερθ αγάπθ για τον τόπο του, αλλά και για τα παιδιά, μασ υποδζχτθκε εγκάρδια ςτθν Ρινακοκικθ που 
ζχει με τόςθ αγάπθ δθμιουργιςει και μιλιςαμε για τθ ηωι, το ζργο του και τθν τζχνθ γενικότερα. 

Με πόςεσ διαφορετικζσ μορφζσ τζχνθσ 
ζχετε αςχολθκεί και ποιεσ είναι αυτζσ; 
Ωσ παιδί αςχολικθκα με τθν επιπλοποι-
ία και τθν μθχανοξυλουργία και ζτςι θ 
πρϊτθ τζχνθ που με τράβθξε ιταν θ 
ξυλογλυπτικι. Πταν πιγα ςτθν Ακινα 
αςχολικθκα με τθ ςκθνογραφία που 
μου άρεςε και αυτι πολφ. Κατά τθ κθ-
τεία μου ςτο ςτρατό, ζκανα τρία κεατρι-
κά ςκθνικά, ζνα εκ των οποίων μάλιςτα 
ζμεινε, και δζκα περίπου χρόνια αργότε-
ρα χρθςιμοποιικθκε και ςτθν ταινία 
"αντεβοφ ςτον αζρα", με τθ Βλαχοποφ-
λου, το Βουτςά, το Βογιατηι. Ηωγράφιηα κιόλασ και θ ευχζρεια 
ςτο ςχζδιο βοθκοφςε ςε όλα τα άλλα επαγγζλματα που ζκανα. 
Μετά ζγινα διακοςμθτισ. Αυτό είναι ζνα επάγγελμα με πολλζσ 
απαιτιςεισ. Δεν πρζπει μόνο να φτιάξεισ ζπιπλα, μα και να μπεισ 
ςτο ςπίτι, να αλλάξεισ το χρϊμα και το φωτιςμό και να ςυνεργα- 
 

ςτείσ με πολλοφσ άλλουσ επαγγελμα-
τίεσ για τισ υπόλοιπεσ ανάγκεσ του 
ςπιτιοφ. Ταυτόχρονα πρζπει να ικα-
νοποιιςεισ και τον πελάτθ, τισ δικζσ 
του επικυμίεσ... Εν ςυνεχεία άρχιςε 
να με ενδιαφζρει το εξωτερικό των 
ςπιτιϊν και ςιγά-ςιγά άρχιςα να κά-
νω ςχζδια αρχιτεκτονικισ, εκμεταλ-
λευόμενοσ το ταλζντο που είχα ςτο 
ςχζδιο. Μόλισ είδα ότι άρεςαν, ξε-
κάρρεψα, αλλά δεν μποροφςα να 
υπογράψω κι ζτςι τα υπζγραφαν 
άλλοι. Ζπειτα όταν τα δυο παιδιά μου 

ζγιναν αρχιτζκτονεσ, τα ζργα μασ είχαν τθν υπογραφι 
"Σπαρτιϊτθσ". Και μζςα από τθ ςυνεργαςία μασ και τθν καλλιτε-
χνικι μασ ςφγκρουςθ ζβγαιναν καλφτερα ζργα, γιατί είχαν ιδθ 
υποςτεί κριτικι και από τουσ τρεισ μασ. Κάπου-κάπου μ' ζπιανε 
και ο οίςτροσ τθσ ηωγραφικισ, αυτό κρυβόταν μζςα μου. Είχα  
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ζργα ςτο γραφείο μου και με παρότρυναν φίλοι να κάνω 
ζκκεςθ. Ωςτόςο, εγϊ φοβόμουνα, γιατί τθ ςεβόμουν τθ ηωγρα-
φικι, κακϊσ τθν είχα μελετιςει πολφ και δεν αιςκανόμουν 
ζτοιμοσ. Πταν όμωσ παρακινικθκα από φίλουσ, αλλά και κριτι-
κοφσ τθσ τζχνθσ να κάνω μια ζκκεςθ, το τόλμθςα και ζκανα τθν 
πρϊτθ μου ζκκεςθ ςτο ατελιζ μου, το 1977, ςτα εγκαίνια τθσ 
οποίασ πουλικθκαν μάλιςτα όλα τα ζργα μου. Αργότερα ζκανα 
και μια δεφτερθ ζκκεςθ ςε μια ςπουδαιότερθ γκαλερί ςτο Κολω-
νάκι, όπου ςυνζβθ ακριβϊσ το ίδιο. Και τζλοσ το 1979 προςκλι-
κθκα από τουσ ςυμπατριϊτεσ μου να κάνω μια ζκκεςθ και ςτθν 
πόλθ μου ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων ςτα Άκτια, που γίνονταν 
τότε. Και ζτςι άρχιςε να γεννιζται θ ιδζα για το Nicopolis Club: 
να αφιςω κάτι μεγαλφτερο ςτθν πόλθ μου, όχι απλά ζνα ηωγρα-
φικό ζργο. 
Ποιεσ ιταν οι ςπουδζσ ςασ; 
Οι ςπουδζσ μου ιταν πενιχρζσ από άποψθ γραμμάτων, διότι 
όταν ζφταςα ςε θλικία που ζπρεπε να πάω ςχολείο, ζπιαςαν 
δφο πόλεμοι, ζνασ παγκόςμιοσ και ζνασ εμφφλιοσ. Τθν τελευταί-
α τάξθ, που ιταν θ ΕϋΔθμοτικοφ, τθν ζβγαλα ςε μια εκκλθςία, 
γιατί το ςχολείο μασ το είχαν επιτάξει οι Λταλοί. Βζβαια, αυτό 
είναι παράδειγμα ότι δεν είναι απαραίτθτο να ςπουδάςεισ για 
να γίνεισ κάτι, οφτε αναγκαίο βζβαια, αλλά δεν κα πρζπει ποτζ 
να παραιτθκείσ από 
όλα. Εγϊ δεν παραιτι-
κθκα. 
Δθλαδι είςτε αυτοδί-
δακτοσ. 
Αυτοδίδακτοσ ςε όλα. 
Μιλιςτε μασ λίγο για το 
Nicopolis Club. 
Ρροςπάκθςα να ςεβα-
ςτϊ τθ φφςθ και δεν 
ικελα να φζρω τίποτα 
ξενόφερτο, αλλά να 
"κλζψω" από τθν κοντι-
νι μου Νικόπολθ ςτοι-
χεία που να μποροφν να 
δζςουν με τθν περιοχι. 
Το Nicopolis Club είναι 
ζνα αξιόλογο ζργο, που πρόβαλε τθν περιοχι και αποτζλεςε 
ςθμείο αναφοράσ για τθν Ιπειρο. Ζργο που μασ ακολουκοφςε 
ςαν τίτλο τιμισ. Το ζργο ακολουκεί ςαν υλικό και ςχζδιο τθ 
Νικόπολθ, τόςο ςτα κλαςικά, ρωμαϊκά όςο και τα βυηαντινά 
ςτοιχεία τθσ Νικόπολθσ. Χρθςιμοποιιςαμε παλιά τοφβλα (πάνω 
από 600.000-700.000 τοφβλα...) 
Ζχετε κάνει ςπουδαία ζργα τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο 
εξωτερικό. Ποια κεωρείτε εςείσ από τα πιο ςθμαντικά ζργα 
ςασ; 
Στθν Λταλία ζκανα μια παρζμβαςθ ς' ζνα αρχιτεκτονικό μνθμείο 
του 16ου αιϊνα. Ιταν μοναςτιρι που πουλικθκε και ο αγορα-
ςτισ το μετζτρεψε ςε μια ζπαυλθ, ςτθν οποία εγϊ ζκανα κά-
ποιεσ παρεμβάςεισ τοποκετϊντασ μια πιςίνα. Ζργο δφςκολο να 
ταιριάξεισ κάτι ςφγχρονο που να δζνει ς' ζνα μνθμείο του 16ου 
αιϊνα. Στθν Αγγλία, ςτο Hyde Park, ζκανα κάποια γραφεία, 
όπου χρθςιμοποίθςα αρχαία ελλθνικά ςτοιχεία.  
Τα ςθμαντικότερα ζργα μου, ωςτόςο, κεωρϊ ότι βρίςκονται 
ςτθν Ελλάδα. Από τα πιο χαρακτθριςτικά είναι το Καφενείον 
Νζον ςτθν Ομόνοια. Το Νζον υπιρξε από τα πιο παλιά καφενεί-
α, ζνα από τα πιο γνωςτά ςτζκια τθσ Ακινασ. Πταν το πιραν 
κάποιοι επιχειρθματίεσ κζλθςαν να το ανακαινίςουν, κακϊσ είχε 
υποςτεί ςθμαντικζσ ηθμιζσ από πυρκαγιά. Επίςθσ ζνα δφςκολο 
ζργο, κακϊσ ζπρεπε να παντρζψεισ ζνα νεοκλαςικό χϊρο με μια 
ςφγχρονθ λειτουργία. Θ Ελζνθ Βλάχου, διευκφντρια και θ ιδιο-
κτιτρια τθσ Κακθμερινισ είχε γράψει γι' αυτό: "Και ξαφνικά 
ςτθν ζρθμο τθσ Ομόνοιασ φφτρωςε μια όαςθ". Αυτό για εμζνα 
ιταν τιμθτικό. Ζπειτα ζφτιαξα ζνα ςπουδαίο καφζ ςτο Θράκλειο 
ςτθν Κριτθ. Ζχει ενετικι μορφι, κακϊσ γφρω υπιρχαν ενετικά  

κτιρια και ζπρεπε να δανειςτϊ από τθν παράδοςθ, κακϊσ, όπωσ 
είπαμε, πρζπει να ςεβόμαςτε τθν περιοχι όταν χτίηουμε ζνα μο-
ντζρνο κτιριο. Τζλοσ, κα μποροφςα να αναφζρω το Εφπολισ ςτον 
Ρειραιά, ζνα μεγάλο κτιριο 12 ςτρεμμάτων, ζνασ πολυχϊροσ για 
εκδθλϊςεισ, όπου επικρατεί το ςτοιχείο του νεροφ με λιμνοφλεσ, 
ςιντριβάνια και μια μεγάλθ πιςίνα, απ' όπου περνάσ με γζφυρα. 
Βζβαια, εκτόσ από αυτά ζκανα και πολλά ςπίτια, επαφλεισ... Ω-
ςτόςο, ξεχωρίηω αυτά που είναι ςε δθμόςια κζα και ζχουν απι-
χθςθ ςε περιςςότερο κόςμο απ' ό,τι τα ιδιωτικά. 
Η Πινακοκικθ πϊσ ξεκίνθςε; 
Επειδι εγϊ κεωροφςα ότι απλϊσ ηωγραφίηω, αλλά δεν ιμουν 
ηωγράφοσ και με εντυπωςίαηε θ ηωγραφικι, άρχιςα να ςυλλζγω 
ζργα. Από τα παιδικά μου χρόνια ςε μια εκδρομι ςτθν Κζρκυρα 
με είχαν εντυπωςιάςει οι ακουαρζλεσ του Γιαλλινά και είχα υπο-
ςχεκεί ςτον εαυτό μου να αποκτιςω ζναν Γιαλλινά, αν καταφζρω 
κάποια ςτιγμι ςτθ ηωι μου. Και ςτθ ςυνζχεια το ζνα ζργο ζφερε 
το άλλο... 
Πόςα ζργα φιλοξενοφνται ςτθν Πινακοκικθ ςιμερα; 
Τα ζργα που ζχουμε ςτθν ιδιοκτθςία μασ πλθςιάηουν τα 200, 
αλλά αυτιν τθ ςτιγμι είναι 100 με 120 ανάλογα με το μζγεκοσ και 
ανάλογα πόςα χωράει θ Ρινακοκικθ. Είναι ζργα διαφορετικϊν 
εποχϊν, γιατί ξεκινάμε από το 1854 μζχρι και ςθμερινά ζργα Ελ-

λινων ηωγράφων. 
Ζχουμε και ζργα Ρρεβε-
ηάνων καλλιτεχνϊν και 
γίνονται όλο και περις-
ςότερα. Ιδθ ξεκινϊ να 
ζχω μια γωνία εδϊ που 
είναι μόνο Ρρεβεηάνοι 
καλλιτζχνεσ. Βζβαια, οι 
καιροί  είναι δφςκολοι 
και δεν ζχουμε δυνατό-
τθτεσ για περιςςότερα 
ζργα, για να εμπλουτίηε-
ται ςυνζχεια θ πινακοκι-
κθ μασ, αλλά και αυτά 
δεν είναι λίγα, για μια 
πόλθ ςαν τθν Ρρζβεηα, 
να ζχει μια πινακοκικθ 

με τόςα ζργα. 
Πϊσ ςασ ιρκε ςτο μυαλό θ ιδζα για τθν Όπερα του Νεροφ και 
του Ονείρου; 
Ζχω μεγάλθ αγάπθ για τθν όπερα, γιατί παρακολουκϊ από τα 
γεννοφάςκια μου, ςχεδόν... Με τθν Κατοχι μοφ δόκθκε θ ευκαιρί-
α από τουσ Λταλοφσ -οι οποίοι πζρα από τον πόλεμο διατθροφςαν 
και τον πολιτιςμό τουσ- να μάκω ςιγά ςιγά τι είναι θ όπερα. Ζτςι, 
ςκζφτθκα ότι αντί να κάνω ζνα γλυπτό, να κάνω ζνα χρθςτικό 
χϊρο, ζνα ςκθνικό -επειδι ιταν και απωκθμζνο μου θ ςκθνογρα-
φία- και ζτςι ζφτιαξα τθν Ππερα. Ιταν ζνα ζργο που προβάλλει 
τθν πόλθ μασ, προβάλλει τον πολιτιςμό. 
Πόςα κουτάκια ςυνολικά χρειάςτθκαν για να καταςκευαςτεί; 
Ριςτεφω γφρω ςτισ 30-35.000, για να τα μαηζψουμε χρειάςτθκαν 
3 χρόνια. Το πρϊτο τςουβάλι με κουτάκια ιρκε από τθ Σκφρο. Θ 
μακαρίτιςςα θ ςφηυγόσ μου ιταν από τθν Σκφρο και κάκε χρόνο 
πθγαίναμε διακοπζσ. Ρολλά πιραμε από τα Σφβοτα, από τθν Κό-
ρινκο και πολλά από παιδάκια που επιςκζπτονταν τθν Ρινακοκι-
κθ και τουσ λζγαμε ότι μαηεφουμε κουτάκια, ζτςι άρχιςαν και 
αυτά να μαηεφουν και να μασ φζρνουν. 
Πόςο χρόνο ςασ πιρε να ολοκλθρϊςετε το ζργο; 
Χρειάςτθκαν γφρω ςτουσ 6,5 με 7 μινεσ για τθν καταςκευι του. 
Ιταν τεράςτιο: ζχει 30 μζτρα μικοσ και είναι δφςκολο ζργο να 
κολλιςεισ 30.000 κουτάκια, τα οποία διαχωρίςτθκαν πρϊτα χρω-
ματικά, δεν βάφτθκαν. Και ζνασ πολφ δφςκολοσ μινασ μζςα ςτον 
ιλιο, από τισ 22 Λουλίου ωσ τισ 10 Αυγοφςτου για να ςτθκεί και 
τζλοσ άλλεσ 10 με 15 μζρεσ για να το μαηζψουμε. 
Κφριε Λζανδρε, ποφ φυλάςςεται το ζργο τϊρα; 
Θ εταιρεία Καράμπελασ, από τθν οποία προμθκευτικαμε τθν ξυ- 
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     Θ νεαρι καλλιτζχνισ, γνωςτι και ωσ kroutsef, μασ ειςάγει ςτθν τζχνθ τθσ visual poetry και 
δθμιουργεί μια μθνιαία ψθφιακι ζκδοςθ λόγου και εφλθπτθσ αιςκθτικισ, βαςιςμζνθ ςτα 
ςυμφραηόμενα του διαδικτφου, με το όνομα "ΚΘΕΛΑ", ςτοχεφοντασ ςτθ δθμιουργία εικόνων 
με όχθμα το γραπτό λόγο. 
     Visual poetry είναι ο ςυνδυαςμόσ ποίθςθσ με digital backgrounds, δθλαδι είτε με ψθφια-
κά ζργα τζχνθσ, είτε με ψθφιακά επεξεργαςμζνεσ φωτογραφίεσ, που λειτουργοφν ωσ 
"καμβάσ" για τα ποιιματα. Εκμεταλλεφεται, δθλαδι, το οπτικό κομμάτι (που είναι ςαφϊσ 
επθρεαςμζνο από τθ διαδικτυακι κουλτοφρα και τθν αιςκθτικι των ιςτοςελίδων) για να 
αποτυπωκεί το μινυμα πιο εφκολα ςτον αναγνϊςτθ, αλλά ουςιαςτικά γίνεται μζροσ του 
ζργου. Το 2012, θ Βάςια Μπακογιάννθ εξζδωςε τθν πρϊτθ τθσ ποιθτικι ςυλλογι ςτα ελλθνι-
κά, με τίτλο Παρανυχίδεσ. Φςτερα από περίπου ζνα χρόνο ξεκίνθςε να πειραματίηεται με το 
ψθφιακό κομμάτι. Αποφάςιςε, λοιπόν, να τα ντφςει όλα με ζνα ταιριαςτό background, είτε 
αυτό ιταν κάποιο ςκίτςο ι ζργο τζχνθσ είτε «πειραγμζνθ» φωτογραφία απ' το προςωπικό 
τθσ αρχείο. Κεϊρθςε πωσ ο γραπτόσ λόγοσ μποροφςε να πάρει άλλθ διάςταςθ, χωρίσ να χά-

νει τθ δφναμι του. Κάπωσ ζτςι προζκυψε το "A pill is a moon", μια ςυλλογι "οπτικισ ποίθςθσ", που κυκλοφόρθςε πριν 
από λίγουσ μινεσ και ωσ φιλοςοφία απομακρυνόταν εντελϊσ από τθν προθγοφμενθ εκδοτικι απόπειρα. Σε αυτιν τθ ςυλ-
λογι υπιρχαν ποιιματα και αποςπάςματα, που μποροφςαν πλζον να ςτακοφν ωσ εικαςτικά ζργα λόγω τθσ ςφνδεςισ 
τουσ με τθν εικόνα. 

Κάπωσ ζτςι, δθμιοφργθςε και το ψθφιακό περιοδικό "ΚΘΕΛΑ" ςχεδιαςμζνο ςε μια θλεκτρονικι πλατφόρμα, δίνοντασ 
τθν ευκαιρία και ςε άλλουσ καλλιτζχνεσ να αντιπροςωπευτοφν όςο το δυνατόν καλφτερα και να μοιραςτοφν τα ζργα τουσ 
μζςω τθσ μθνιαίασ ζκδοςθσ. 

Τα πρϊτα δφο τεφχθ κυκλοφόρθςαν με μεγάλθ επιτυχία τον Οκτϊβριο και Νοζμβριο του 2016. Σε αυτά κα βρείτε νζ-
ουσ καλλιτζχνεσ να εκφράηονται με τθν ποιθτικι γραφι τουσ και αρκετζσ θχογραφιςεισ αναγνϊςεων από τουσ ίδιουσ.  
 

Η ςελίδα του ΘΗΕΛΑ ςτο facebook: https://www.facebook.com/thielamag/?pnref=lhc 

Ζλενα Παβζλθ, Β΄ Λυκείου 

 

ΘΗΕΛΑ 

λεία και μασ ζκανε και αρκετζσ χορθγίεσ, μασ ζκανε και αυτιν τθ 
χάρθ, να φιλοξενιςει το ζργο ςε ςτεγαςμζνο χϊρο. 
Ζχει προβλζψει ο Διμοσ να βρει μια μόνιμθ "κατοικία" για αυτό 
το ζργο; 
Πχι... Κάνουμε ςυηθτιςεισ για του χρόνου, αλλά δεν είναι με το 
πάκοσ που εγϊ περίμενα. 
-Και δεν αξιοποιείται ίςωσ ζτςι όπωσ 
κα μποροφςε να αξιοποιθκεί... 
Πχι, γιατί δεν ζχεισ τθν θρεμία, είςαι 
μονίμωσ με τθν αγωνία αν κα προλά-
βεισ. Επομζνωσ περιμζνω περιςςότερο 
ενδιαφζρον  για το ζργο αυτό, δεδομζ-
νου ότι υπάρχουν και άλλοι διμοι-
μνθςτιρεσ που εξακολουκοφν να το 
φλερτάρουν. Εγϊ, όμωσ, είμαι λίγο 
απόλυτοσ με τθν πόλθ μου και δεν 
κζλω οι κόποι που ζκανα για τθν πόλθ 
μου να πάνε αλλοφ, είναι κρίμα. Μα-
κάρι να μποροφςε να περιφζρεται, δεν 
είναι εφκολο όμωσ. Κα μποροφςε να 
γίνει θ αιτία ςτθν Ρρζβεηα να κακιε-
ρωκεί ζνα μικρό φεςτιβάλ, ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν χορωδίεσ, 
κα γίνονται μουςικζσ εκδθλϊςεισ, υπάρχει κόςμοσ ακόμθ και από 
το εξωτερικό που ζχει δείξει ενδιαφζρον για κάτι ανάλογο. Κάτι 
τζτοιο, όμωσ, κζλει χρόνο και ςυμπαράςταςθ˙ δεν είναι ενόσ αν-
κρϊπου ζργο. Για αυτό είπαμε χρειάηεται χρόνοσ για να οργανω-
κεί. Εγϊ είχα εκελοντικι προςφορά και καταφζραμε αρκετά, δεν 
αρκεί όμωσ. Είναι και μερικά πράγματα που δεν είναι κζματα 
εκελοντιςμοφ. Εξαρτάται από τθν πολιτεία και μετά ζρχονται οι 
εκελοντζσ και οι καλλιτζχνεσ. Και οι καλλιτζχνεσ που ιρκαν φζτοσ 
το καλοκαίρι ιρκαν αφιλοκερδϊσ. 
Πόςα άτομα χρειάςτθκαν για να γίνει όλο αυτό; 
Ρολλά, αλλά τελικά μου ζμειναν 10 άτομα, μεταξφ των οποίων θ  

κυρία Αλεξία Μπουκουβάλα, που ανζλαβε το επικοινωνιακό κομ-
μάτι. Μετά υπιρξε θ κυρία Κάλεια Ραπαγγελι, με το ωδείο, ενϊ 
άλλοι βοικθςαν με προςωπικι εργαςία και τεχνικά μζςα. Πλων 
τουσ θ βοικεια όμωσ ιταν ςυγκινθτικι και αποφαςιςτικισ ςθμα-
ςίασ. Αυτό δεν είναι ζργο ενόσ ανκρϊπου, είναι γενικότερο, αφο-

ρά πολφ κόςμο, κυρίωσ όμωσ τθν πο-
λιτεία που πρζπει να το αγκαλιάςει, 
γιατί τθν αναδεικνφει. 
Ποια είναι θ γνϊμθ ςασ για τθν τζ-
χνθ. Είναι ςθμαντικι για τον 
άνκρωπο; 
Είναι ευλογία κεοφ θ τζχνθ, θ οποια-
διποτε τζχνθ˙ και για αυτόν που δεν 
τθν κάνει είναι ευλογία να τθν απο-
λαμβάνει. Διότι, για ςκεφτείτε, ζνασ 
να ζπαιηε μουςικι για τον εαυτό του, 
ζνασ να ηωγράφιηε μόνο για τον εαυτό 
του... Αυτοί που βλζπουν τα ζργα 
ενκαρρφνουν τουσ καλλιτζχνεσ, τουσ 
καταξιϊνουν, τουσ χειροκροτοφν για 
αυτό που άκουςαν, το χαίρονται και 

το απολαμβάνουν. Και τα ακοφςματα πολλζσ φορζσ είναι θδονι˙ 
ακοφσ ζναν άνκρωπο να τραγουδά και ςε ςυνεπαίρνει.. αυτό 
ςθμαίνει ότι κάτι ςε αγγίηει. Θ τζχνθ είναι προίκα μασ, μασ τθν 
ζδωςε ο Κεόσ και κάποιοι άνκρωποι τθν καλλιεργοφν και τθν 
αναπτφςςουν και οι υπόλοιποι τθν απολαμβάνουν. (Ππωσ εγϊ 
δεν παίηω μουςικι, αλλά ηωγραφίηω. Απολαμβάνω, όμωσ, τθ 
μουςικι και το ζργο το δικό μου κάποιοσ άλλοσ κα το καυμάςει). 
Αυτι είναι θ τζχνθ: δεν είναι  ςυμπλιρωμα, είναι ανάγκθ ςτθ ηωι 
μασ, διότι διαφορετικά θ ηωι κα ιταν πολφ πεηι.  
 

Ελιςάβετ Σςαοφςθ, Αντριάνα Καλαμπόγια, Α΄Γυμναςίου 
Λάμπθσ Ηζκιοσ, Α΄ Λυκείου 

Η τέχνη δεν είναι συμπλήρωμα,  
είναι ανάγκη στη ζωή μας. 

https://www.facebook.com/thielamag/?pnref=lhc
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Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ, ςτο προθγοφμενο τεφχοσ τθσ εφθμερίδασ μασ μιλιςαμε για τα ζγχορδα μουςικά όργανα τθσ αρχαίασ Ελλά-
δασ. Σε αυτό το τεφχοσ, κα ζχουμε τθν ευχάριςτθ δυνατότθτα να γνωριςτοφμε με… τα πνευςτά! 

Τα αρχαία ελλθνικά πνευςτά όργανα χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: τουσ αυλοφσ, οι οποίοι είναι πνευςτά όργανα με επιςτόμιο, και 
τισ ςφριγγεσ, που είναι πνευςτά όργανα χωρίσ επιςτόμιο, ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται απευκείασ με το φφςθμα. 

Οι αυλοί ιταν καταςκευαςμζνοι από καλάμι ι κόκαλο, αλλά και άλλα υλικά, όπωσ ελεφαντόδοντο, μζταλλο ι ακόμθ και ξφλο! Θ 
πλειονότθτα των αυλϊν αποτελοφταν από δφο κυλινδρικοφσ ςωλινεσ, που κάποιεσ φορζσ κατζλθγαν ελαφρϊσ ςε ςχιμα καμπάνασ, 
που βοθκοφςε ςτθν ενίςχυςθ του ιχου. Σε παραςτάςεισ ςε αγγεία ςυχνά φαίνεται ότι ο αυλόσ ςτερεωνόταν με μια δερμάτινθ λωρίδα,  
θ οποία περνοφςε γφρω από το κεφάλι και είχε άνοιγμα ςτθν περιοχι των χειλιϊν. Οι αυλοί ςυχνά είχαν μονι ι διπλι γλωττίδα. 

Τα πνευςτά τθσ αρχαιότθτασ λειτουργοφςαν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργοφν τα ςθμερινά πνευςτά. Δθλαδι, προκαλοφςαν δο-
νιςεισ ςτον αζρα που βριςκόταν μζςα ςτον αυλό (ι αυλοφσ,  γιατί όπωσ είπαμε ςυνικωσ αποτελοφςαν ηευγάρι). Ρολλά πνευςτά μάλι-
ςτα μοιάηουν πολφ με τα ςφγχρονα. 

 

Αρχαία Ελληνικά Μουσικά Όργανα 

    φριγξ (φριγγα) 

 Ονομάηεται και Σφριγξ του Ρανόσ 

 Καταςκευαηόταν από καλάμι και ςκοινί 

 Χωρίσ επιςτόμιο ι γλωττίδα 

 7 ςωλινεσ διαφορετικοφ μικουσ από 7 ζωσ 12 
εκατοςτά ο κακζνασ, περίπου 14 εκατοςτά πλάτοσ 

 Ροιμενικό όργανο 

 Συνδζεται κυρίωσ με τον Ερμι, τον Ράνα, τουσ Σατφρουσ και 
τον Άττθ 

 

    άλπιγξ (άλπιγγα) 

 Καταςκευαηόταν από χαλκό, ορείχαλκο ι ςίδθρο 

 Πργανο τυρρθνικισ προζλευςθσ 

 Διαδόκθκε ςτον Ελλαδικό χϊρο 

 Υπάρχουν 5 είδθ ςάλπιγγασ 

 Ο ιχοσ τθσ είναι εξαιρετικά δυνατόσ 

 Χρθςιμοποιοφταν ωσ όργανο ςινιάλων 

 Κεωρείται ανδρικό μουςικό όργανο 

 Ραίηεται με το ζνα χζρι 

 Ζχει μικοσ 100-120 εκατοςτά 

      Κζρασ ι Βυκάνθ 

 Μικοσ 40-50 εκατοςτά 

 Καταςκευαηόταν από κζρατο (ςυνικωσ 
αγελάδασ) 

 Χρθςιμοποιοφταν από βοςκοφσ κακϊσ 
και ςε πολεμικά και κυνθγετικά ςαλπίςματα 

 Ραιηόταν όπωσ και θ Σάλπιγγα με το ζνα χζρι. Τον 4ο αι. π. Χ. 
κεωρείται πια απαρχαιωμζνο όργανο 

 

        Αυλόσ 

 Αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςτθν Λλιάδα 
του Ομιρου 

 Θ προζλευςι του τοποκετείται ςτθν 
Φρφγα τθσ Μικράσ Αςίασ 

 Είχε 3-15 οπζσ για τα δάχτυλα, γλωττίδα 

 Δυνατότθτα αναπαραγωγισ μόνο μίασ κλίμακασ 

 Τον 5ο αι. π. Χ. εμφανίηονται τρεισ κλίμακεσ 

 Υπάρχουν τουλάχιςτον τρία, αν όχι περιςςότερα, είδθ αυλϊν, 
όπωσ ο Δίαυλοσ, Μόναυλοσ και Ρλαγίαυλοσ  (παιηόταν όπωσ 
το ςφγχρονο φλάουτο) 

Πνευστά 

Συγκεκριμζνα, τθ δεκαετία του ’30, 
άνκιςε το ρεμπζτικο, που βριςκόταν τότε ςτθ 
μεγαλφτερθ ακμι του –τθ λεγόμενθ κλαςικι 
περίοδο– και το οποίο εκπροςωποφςε κυρί-
ωσ τθν εργατικι τάξθ και τα χαμθλά κοινωνι-
κά ςτρϊματα. 

Κακϊσ ο Βϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ζρχεται 
πιο κοντά και τα δικτατορικά κακεςτϊτα 
εξαπλϊνονται ςτθν Ευρϊπθ καταπατϊντασ 
τισ ανκρϊπινεσ ελευκερίεσ και λογοκρίνο-
ντασ τισ τζχνεσ, θ μουςικι ακολουκεί τθ γενικότερθ πορεία τθσ 
κοινωνίασ αντιπροςωπεφοντασ τα βακφτερα αιςκιματα των 
απλϊν ανκρϊπων – που δεν είχαν άλλο μζςο για να ακουςτοφν. 

   Τθν περίοδο εκείνθ, ωσ πράξθ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των 
μουςικϊν, ιδρφεται θ Ζνωςθ Ελλινων Μουςουργϊν, με πρόεδρο 
το Διονφςιο Λαυράγκα και μζλθ άλλουσ διακεκριμζνουσ ςυνκζ-
τεσ τθσ εποχισ, όπωσ ο Μ. Καλομοίρθσ και ο Δ. Μθτρόπουλοσ. 
Τθν ίδια εποχι, κάνουν για πρϊτθ φόρα τθν εμφάνιςι τουσ,  με  

 

δειλά μουςικά βιματα, δφο μεγάλεσ προ-
ςωπικότθτεσ τθσ Ελλθνικισ μουςικισ, ο 
Μίκθσ Κεοδωράκθσ και θ Μαρία Κάλλασ. 
Πςον αφορά το ρεμπζτικο τραγοφδι τθσ 
προπολεμικισ περιόδου, αυτό φζρνει ςτο 
φωσ μουςικοςυνκζτεσ, όπωσ ο Μάρκοσ  
Βαμβακάρθσ, ο Βαςίλθσ Τςιτςάνθσ και 
άλλοι. Λόγω τθσ ζντονθσ λογοκριςίασ που 
αςκοφςε θ κυβζρνθςθ Μεταξά, το είδοσ 
περνά μια ζντονθ κρίςθ, κακϊσ οι ςυνκζτεσ 

αναγκάηονται να αλλάξουν ρεπερτόριο και ςτίχουσ, αλλά όχι και 
αντιλιψεισ. 

Με τθν ζναρξθ του πολζμου, ςειρά ζχουν θ Σοφία Βζμπο και 
θ Δανάθ Στρατθγοποφλου, που με τα τραγοφδια τουσ εμψυχϊ-
νουν όχι μόνο το ςτρατό αλλά και τον απλό λαό, ενϊ με το τζλοσ 
του πολζμου, τα τραγοφδια τουσ ςτρζφονται εναντίον του εμφυ-
λίου. 

Αδαμαντία Θεοφάνουσ, Β΄ Λυκείου 
Άρτεμισ Κουνάδθ, Α΄ Λυκείου 

Σπλερίδνληαο ην ηαμίδη καο ζηε κνπζηθή ηνπ 20νύ αηώλα, ζα αλαιύζνπκε ηηο κνπζηθέο ηάζεηο ηεο δεθαεηίαο 1930-40  
θαη ηηο θνηλσληθέο ζπγθπξίεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κνξθή ηεο κνπζηθήο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Αξρηθά, αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη ε επνρή απηή είλαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο αλάθακςεο κεηαμύ δύν πνιέκσλ.  
Τν πέξαο ηνπ πξώηνπ θαη ε απεηιή ηνπ δεύηεξνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο ηέρλεο.  

Ένα ταξίδι στη μουσική του 20ού αιώνα: 1930-1940 

 Άλκθςτισ Κυρίτςθ, Άννα Βερυκίου, Α΄ Γυμναςίου 
Σάνια Γκρόιντα, Β΄  Γυμναςίου  
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βιβλιοκριτική 

 

Καθρέθηες 
μια ζχεδόν παγκόζμια ιζηορία 

 
Το βιβλίο "Κακρζφτεσ, μια ςχεδόν παγκόςμια ιςτορία", του Ουρουγουανοφ ςυγγραφζα Εδουάρ-

δο Γκαλεάνο αποτελείται από εξακόςια αφθγιματα-βινιζτεσ, τα οποία παρουςιάηουν τθν ιςτορία 
όλου του κόςμου, ςχεδόν, από τουσ κοςμογονικοφσ χρόνουσ και τθν εμφάνιςθ του ανκρϊπου μζχρι 
τθν ζναρξθ του 20οφ αιϊνα. Ρολυεπίπεδο και βακιά πολιτικό, μιλά για τον αγϊνα του ανκρϊπου 
για ηωι και ελευκερία, για τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ, για τον πόλεμο, τθ φτϊχεια, τισ κοινωνικζσ 
ανιςότθτεσ και το ρατςιςμό, τθν αδθφαγία τθσ Δφςθσ, τα Μ.Μ.Ε., τθ φφςθ και τθν καταςτροφι τθσ 
και το ποδόςφαιρο. Ονομάηεται "Κακρζφτεσ", μιασ και θ ιςτορία είναι κακρζφτθσ τθσ ςφγχρονθσ  
πραγματικότθτασ.  

Ο ςυγγραφζασ του αντιςυμβατικόσ με εξαιρετικά διειςδυτικι και εφςτροφθ ματιά καταφζρνει 
μζςα από τθν προςζγγιςι του να δϊςει φωνι ςτουσ θττθμζνουσ, τουσ αδφναμουσ και ςε όςουσ τόλμθςαν να υψϊςουν το 
ανάςτθμά τουσ ςε κάκε μορφι καταπιεςτικισ εξουςίασ. Δείχνει πωσ τελικά θ ιςτορία δεν γράφεται μόνο από τουσ νικθτζσ, 
αλλά προςπακεί να φζρει ςτο φωσ και τισ άλλεσ όψεισ τθσ, όψεισ οι οποίεσ δεν πρόλαβαν να ειπωκοφν και οι οποίεσ απο-
κρφπτονται από τισ επίςθμεσ αφθγιςεισ τθσ εξουςίασ. Ζνα βιβλίο ορόςθμο, απαραίτθτο εργαλείο για να εμβακφνουμε τθ 
ςκζψθ και το ςτοχαςμό μασ, αλλά και για να κατανοιςουμε καλφτερα τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα.  

Μυρτώ Κωςτόγιαννθ, Γ΄ Γυμναςίου 

 

Το Ημερολόγιο εμός Σπασίκλα 
      
 

     Κάκε ζφθβοσ ςτισ μζρεσ μασ ψάχνει ζνα ερζκιςμα για να τον βοθκιςει να ανζβει τα ςκαλιά τθσ 
ςκλθρισ εφθβείασ. Αυτό το βιβλίο είναι ό,τι πρζπει για ζνα μακθτι που αρχίηει το γυμνάςιο και 
πιςτεφει ότι θ ηωι του είναι φρίκθ... Ο Τηεφ Κίνι ζγραψε ζνα μυκιςτόρθμα ςε κόμικ και ζχει δια-
κρικεί ωσ το Nο1 best seller των New York Times.  
     Το βιβλίο ξεκινά από τθν πρϊτθ μζρα του Γκρεγκ ςτο γυμνάςιο. Και οι εντυπϊςεισ του δεν ιταν 
και οι καλφτερεσ... Τουλάχιςτον ζτςι πιςτεφει. Οι περιπζτειεσ εμπλζκονται με χιουμοριςτικό τρό-
πο και μασ επιφυλάςςει ζνα απροςδόκθτο τζλοσ, με τον αοφλι κλόουν τθσ τάξθσ. 
Και όπωσ γράφει και ο Γκρεγκ ςτο θμερολόγιό του: 
Μθν περιμζνετε να δείτε τίποτε "Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο", αυτό, και "Αγαπθμζνο μου θμερο-
λόγιο", εκείνο, εντάξει; 

 Μζνια Βαςιλάκου Γ΄ Γυμναςίου 

ταινιοθήκη 

 

Mustang ( Οι Ατίθασες )  

    Το "Μustang" (Οι Ατίκαςεσ) είναι μια ταινία που δείχνει με απλό, τρυφερό, αλλά εξαιρετικά δυνα-
τό τρόπο τον παραλογιςμό τθσ κοινωνίασ και τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Θ ταινία μιλάει για τθ ςθμερινι 
κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν Τουρκία και για το πϊσ εξακολουκεί να μθν μετράει θ γνϊμθ τθσ ςτθν οικο-
γζνεια και ςτθν κοινωνία.             
    Θ υπόκεςθ τθσ ταινίασ ςχετίηεται με τθ ηωι πζντε αδελφϊν, των οποίων οι γονείσ ζχουν πεκάνει 
και τθν κθδεμονία ζχει αναλάβει θ οπιςκοδρομικι γιαγιά τουσ και ο βίαιοσ κείοσ τουσ. Μεγαλϊνουν 
ςτο ςπίτι τθσ γιαγιάσ ςε ζνα μικρό χωριουδάκι ςτθ Βόρεια Τουρκία.  
    Μζςα από ζνα απλό και ςυνθκιςμζνο παιχνίδι τθσ θλικίασ τουσ με το αντίκετο φφλο, τα κορίτςια 
χαρακτθρίηονται ανικικεσ και "φυλακίηονται" μζςα ςτο ςπίτι τθσ γιαγιάσ, ϊςπου να ζρκει θ ϊρα του 
γάμου τουσ, θ οποία ςτθν οπιςκοδρομικι κοινωνικι πραγματικότθτα που βιϊνουν ζρχεται πολφ νω-

ρίτερα απ' ό,τι κεωρείται φυςιολογικό ςε μια δυτικι τουλάχιςτον κοινωνία. 
    Σε ζνα λιτό περιβάλλον κορυφϊνεται το δράμα και θ ςκθνοκεςία με τθν αφιγθςθ είναι άριςτεσ, ενϊ ακόμα και οι 

ερμθνείεσ των νεαρϊν κοριτςιϊν ςυγκινοφν το κεατι με τθ φυςικότθτα και το νατουραλιςμό τουσ. 
 

Θ ταινία προβλικθκε ςτθν Κινθματογραφικι Λζςχθ Ρρζβεηασ, τθν Ρζμπτθ, 8 Δεκεμβρίου. Οι προβολζσ τθσ ΚΛΡ γίνονται ςτθν Παςθ, 
κάκε Ρζμπτθ ςτισ 21:00. Θ είςοδοσ για μακθτζσ είναι δωρεάν, ενϊ το ειςιτιριο για τουσ ενιλικεσ ανζρχεται ςτα 6 ευρϊ και για φοιτθτζσ 
και ανζργουσ ςτα 4 ευρϊ. Οι επόμενεσ ταινίεσ που κα προβλθκοφν ςτθ Λζςχθ μζχρι τισ αρχζσ του νζου ζτουσ είναι οι ακόλουκεσ: Durak/
The Fool (ωςία) 15/12/2016, The Room (Λρλανδία-Καναδάσ) 22/12/201, Unga Sophia Bell (Σουθδία) 29/12/2016, Svenskjävel/Underdog 
(Σουθδία) 5/1/2017, El Olivo (Λςπανία) 12/1/2017. 

                                                          Φιλιώ Πουτζτςθ , Γ΄ 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 )  

 
Καλοκαίρι 

 
Ο καιρός πέρασε και πολλές ορχήστρες θέλησαν να εκτελέσουν τις συνθέσεις μου σε εκδηλώσεις τους. Σο όνομά 

μου είχε αρχίσει πλέον να ακούγεται σε συζητήσεις μεταξύ 
απλών πολιτών, και όλα χάρις σε σένα, Ιβάν. Είχαμε πλέον μια 
πανέμορφη σχέση. Περνούσαμε τις μέρες μας κάνοντας αυτό 
που αγαπάμε, και όλα φαίνονταν να βαδίζουν προς το καλύτε-
ρο. «Βλέπεις, Νέλια; Όλα θα πάνε καλά», μου έλεγες συνεχώς. 
Και σε πίστευα. 

Πήρα το κουράγιο να σου δείξω μια σύνθεση που φυλού-
σα για τον εαυτό μου. Ο λόγος για μια μισογραμμένη σονάτα 
για πιάνο σε ρυθμό τάνγκο, χωρίς τέλος, αλλά ήδη γεμάτη 
αισθήματα και λόγια. ου εξομολογήθηκα πως ήταν κάτι που 
είχα γράψει σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, οπότε δεν 
ήμουν σίγουρη αν θα έπρεπε καν να σου τη δείχνω. 

«Δεν είμαι από τη Ρωσία», σου είχα πει. «Ήρθα από τη 
Φινλανδία με την οικογένειά μου όταν ήμουν παιδί, και μεγά-
λωσα μέσα σε άσχημες συνθήκες. Μας αρνήθηκαν κατοικία λόγω της καταγωγής μας, τα παιδιά στο σχολείο μού συ-
μπεριφέρονταν σαν να είχα σκοτώσει άνθρωπο. Πέρασα από πολλές ψυχολογικές δοκιμασίες, και για χρόνια δεν είχα το 
θάρρος να πλησιάσω κάποιον, πόσο μάλλον να του δείξω τις συνθέσεις μου, που αποτελούσαν τη μόνη μου διέξοδο. 
Αυτή ήταν μια από αυτές που έγραψα εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό πιθανόν να μην βγάζει καν νόημα το περιεχόμενό 
της, όμως πραγματικά ήταν ένα ξέσπασμα. Ένα ξέσπασμα όλων όσων κρατούσα μέσα μου —παραμένει, όμως, η αγα-
πημένη μου, αν και δεν μπόρεσα ποτέ να την τελειώσω». 

κέφτηκες προσεχτικά αυτά που σου είπα. Πήρες το κομμάτι στα χέρια σου, το διάβασες, το ξαναδιάβασες, και 
ύστερα με κοίταξες βαθιά στα μάτια ψάχνοντας τις κατάλληλες λέξεις. 

Μου είπες πως ξέρεις πώς αισθάνομαι. Ήσουν σίγουρος πως δεν θα σε πίστευα, με επιβεβαίωσες όμως πως πραγ-
ματικά γνώριζες. Μου μίλησες για τις δικές σου δοκιμασίες. «Πριν δύο χρόνια έμαθα πως έχω λευχαιμία», μου είπες. 
«Ακολούθησαν αμέτρητες εξετάσεις, χημειοθεραπείες και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης, έγινε ό,τι ήταν δυνατό να γίνει. 
ε αυτά τα δύο χρόνια θέλησα και εγώ να βρω μια διέξοδο, ένα ξέσπασμα, όπως λες. Η μουσική ήταν η καλύτερη επι-
λογή. Μέσα σε αυτήν μπόρεσα να βρω όλα όσα έψαχνα, και κάποια πράγματα που δεν έψαχνα, αλλά είμαι ευγνώμων 
που τα βρήκα... όπως εσένα». 

Σην ασθένειά σου δεν τη θεώρησα εμπόδιο. Ως τώρα τα πάντα κυλούσαν υπέροχα, και έτσι φρόντισα να συνεχί-
σουν να κυλούν. Φρόντισα, φυσικά, να ήμουν εκεί όταν με χρειαζόσουν, δεν επέτρεψα όμως σε κάτι τέτοιο να στερήσει 
κάτι από την εικόνα που είχα για εσένα. Για μένα ήσουν ακόμη το άτομο που μου έδωσε ένα βαθύτερο νόημα στη μου-
σική μου, στις πράξεις μου, στη ζωή μου. 

Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν οι καλύτεροι της ζωής μου. Προσκλήσεις για ζωντανές παραστάσεις, αιτήσεις για 
χρήση των συνθέσεων και ντουζίνες ακόμη διαφόρων χαρτιών που περίμεναν την άδειά μου σκορπισμένα μέσα στο σπίτι 
μας αποτελούσαν πλέον καθημερινό σκηνικό. Σαξιδέψαμε σε κάθε μεγαλούπολη της Ρωσίας, ύστερα και σε άλλες χώ-
ρες. Σο ντούο μας έγινε τόσο γνωστό και η ζήτησή του ήταν τέτοια που δεν χρειαζόταν να συνεχίσουμε στη σχολή για 
την ώρα. Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να έχω, ήμουν ευτυχισμένη και ικανοποιημένη. Έκανα αυτό που αγαπώ, 
με τον άνθρωπο που αγαπώ. 

Έτσι η εποχή της “ακμής” ήταν μια περίοδος ευημερίας, όπου όλα τα προβλήματα έμειναν στην άκρη, ένα κύμα 
θέρμης που ανήλθε στο υψηλότερό της και ζεμάτισε τα πάντα στο πέρασμά του, όπως ένας καύσωνας του καλοκαιριού. 
Σο μόνο που απέμενε ήταν το κρύο κύμα που θα το έριχνε και πάλι. 

 
Ελζνθ Σζφα, Β΄ 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 δεφτερο μζροσ του διθγιματοσ... 



 

Σο Μουςικό χολείο Πρζβεηασ ςτο…  
Θζατρο Σζχνθσ! 

 

Στισ 26/11/2016 θ μουςικοκεατρικι παράςταςθ «Του Κφκλου τα Γυρί-
ςματα», που είχε ανεβεί με μεγάλθ επιτυχία ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολεί-
ου μασ το Μάιο του 2016 ταξίδεψε ςτθν Ακινα. Ζπειτα από πρόςκλθςθ 
του Σωματείου Ρολιτϊν «Διάηωμα», θ παράςταςθ ανζβθκε ςτο Κζατρο 
Τζχνθσ Κάρολοσ Κουν και το κοινό τθσ Ακινασ τθν αγκάλιαςε με κζρμθ 
και ενκουςιαςμό, κάτι που μασ ζκανε ιδιαίτερα περιφανουσ. Τόςο τα 
κετικά ςχόλια και τα ςυγχαρθτιρια που λάβαμε από τον κο Μπζνο, πρό-
εδρο του «Διαηϊματοσ», όςο και θ τιμθτικι παρουςία τθσ Υπ. Ρολιτι-
ςμοφ, κασ Κονιόρδου, θ οποία μασ ενκάρρυνε με τα κετικά τθσ ςχόλια 
για τθν προςπάκειά μασ, αλλά και το γεγονόσ ότι παίξαμε ςε ζνα ιςτορι-

κό κζατρο αποτελοφν για εμάσ ε-
μπειρία ηωισ.  Στθν παράςταςθ 
ςυμμετείχαν μακθτζσ από όλεσ τισ 
τάξεισ του Γυμναςίου και του Λυκείου, ενϊ υπεφκυνοι κακθγθτζσ ιταν θ κα Κατερίνα 
Μαυροδι και ο κοσ Κοςμάσ Μαρκισ, χωρίσ τθν πολφτιμθ κακοδιγθςθ και αφοςίωςθ 
των οποίων δεν κα μποροφςαμε να είχαμε φτάςει μζχρι εδϊ...  

Μζνια Βαςιλάκου, Γ΄ Γυμναςίου 
Λάμπθσ Ηζκιοσ, Α΄ Λυκείου 

Διαμαρτυρία... για τα αυτονόητα! 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

Οι μελλοντικοί καλλιτζχνεσ τθσ χϊρασ μασ, για άλλθ μια φορά ςτουσ δρόμουσ. 
Στισ 28/11/2016 οι μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ βρζκθκαν ςτουσ 
δρόμουσ, διαμαρτυρόμενοι για τθν παροφςα κατάςταςθ που επικρατεί. Αψθφϊ-
ντασ τον άςχθμο καιρό, εξζφραςαν τα αιτιματά τουσ, μζςω παραλλαγμζνων τρα-
γουδιϊν. 

 Σα αιτιματα είναι τα ακόλουκα: 

 Ρλιρθσ κάλυψθ ωρϊν διδαςκαλίασ μουςικϊν μακθμάτων. 

 Εφαρμογι τθσ νομοκετικά υπογεγραμμζνθσ πιςτοποίθςθσ μουςικϊν γνϊςεων 
(αρμονίασ, μουςικϊν οργάνων), κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ και παροχι εξεταςτζ-
ασ φλθσ ςτα παραδοςιακά και μοντζρνα όργανα. 

 Δωρεάν παροχι Μουςικϊν βιβλίων. 

 Επαναφορά των μουςικϊν αγϊνων με ςκοπό τθν επιβράβευςθ των επιτυχόντων 
με επιπλζον μοριοδότθςθ (πχ. 10%) για τισ Μουςικζσ Σχολζσ. 

 Να αντιμετωπιςτεί ΤΩΑ το κτθριακό πρόβλθμα του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβε-
ηασ. 

 Να βρεκεί κάποιοσ χϊροσ ϊςτε να μποροφμε να ακλοφμαςτε, διότι δεν διακζτου-
με γυμναςτιριο. 

 Αίκουςα φυςικισ με το απαραίτθτο υλικό. 

 Αίκουςα εκδθλϊςεων, απαραίτθτθ τόςο για τισ ςυναυλίεσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ, 
όςο και για τισ πρόβεσ των μουςικϊν ςυνόλων. 

 Αίκουςα ςίτιςθσ. 

 Χρθματοδότθςθ τϊρα από το Διμο για να λειτουργιςει κανονικά το ςχολείο μασ 
(υποδομζσ, ςυντιρθςθ και άμεςθ αποκατάςταςθ των φκορϊν, διαμόρφωςθ ςχο-
λικοφ προαφλιου χϊρου). 

Τελικόσ προοριςμόσ των διαμαρτυρόμενων μακθτϊν ιταν το Δθμαρχείο Ρρζβε-
ηασ και ςκοπόσ τουσ να εκκζςουν τα αιτιματά τουσ ςτο Διμαρχο. Ο κ. Μπαΐλθσ 
τόνιςε ότι δεν υπάρχουν χριματα και πωσ κακθμερινά κάνει το καλφτερο δυνατό. 
Οι εκπρόςωποι του ςχολείου, ηιτθςαν γραπτι απάντθςθ, θ οποία ΔΕΝ ζχει παρα-

δοκεί ακόμα. 

 
 

Αλεξάνδρα  
ταφρακα,  

Εφθ Μπζλλου, 
Γ΄ Γυμναςίου 

Αυτζσ τισ μζρεσ ςτο ςχολείο μασ ζχουν ζρκει τα 
Χριςτοφγεννα. Οι μακθτζσ με τθ βοικεια των κακθ-
γθτϊν τουσ κάνουν πρόβεσ για τισ εκδθλϊςεισ, ςτισ 
οποίεσ κα ςυμμετάςχει το ςχολείο. Υπεφκυνοι κακθ-
γθτζσ είναι θ κα Νιφοράτου οηαλία, ο κοσ Τςολάκθσ 
Ρζτροσ, θ κα Φαραοφ Αγγελικι, θ κα Τςιακάλου 
Διμθτρα, ο κοσ Τςιμιτάκθσ Κωνςταντίνοσ και θ κα  
Ανδρζου Λφιγζνεια. 
 

Στισ 17 Δεκεμβρίου το ςχολείο κα βρίςκεται ςτισ 
εκδθλϊςεισ του Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ. Μακθ-
τζσ τθσ Α’ Γυμναςίου κα τραγουδιςουν παραδοςια-
κά κάλαντα. 
 

Στισ 21 Δεκεμβρίου, ςτισ 5:00 μ.μ. θ παραδοςιακι 
ορχιςτρα κα τραγουδιςει Ραραδοςιακά Κάλαντα ςε 
εκδιλωςθ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ρρζβεηασ. 
Στισ 7 μ.μ., ςτο Χριςτουγεννιάτικο χωριό θ χορωδία 
τθσ Α’ Γυμναςίου με μια μικρι ορχιςτρα κα τραγου-
διςουν τα κομμάτια: Hark! The Herald Angels Sing, 
Ροφντολφ το Ελαφάκι, Ποιο να ‘ναΙ αυτό το μικρό 
παιδί και Χαροφμενεσ Καμπάνεσ. 
 

Στισ 22 Δεκεμβρίου θ παραδοςιακι ορχιςτρα κα 
τραγουδιςει τα Χριςτουγεννιάτικα κάλαντα ςτουσ 
δρόμουσ τθσ πόλθσ. 
 

Στισ 23 Δεκεμβρίου κα γίνει θ γιορτι του ςχολείου 
με Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια. 
 

Το ςφνολο ελεφκερθσ ζκφραςθσ Acapella που δθμι-
ουργικθκε από ζξι μακιτριεσ τθσ Α' Λυκείου ςτο 
μάκθμα των μουςικϊν ςυνόλων κα βρίςκεται ςτο 
χριςτουγεννιάτικο χωριό τθσ Ρρζβεηασ για να μασ 
μαγζψουν με τραγοφδια, όπωσ Rudolf, Οι Καμπάνεσ 
Χτυποφν-Last Christmas, Jingle Bell Rock και Santa 
Claus is Coming To Town!!! 

Ασ είμαςτε εκεί να τα χειροκροτιςουμε!!! 
Καλά Χριςτοφγεννα! 

Γεράςιμοσ Μαρκισ, Α΄ Γυμναςίου 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ  


