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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ, Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,   

  

Απξυαιοεςιόμαρςε για τέςξπ, καθώπ ασςό είμαι και ςξ ςελεσςαίξ Απξυαιοεςιόμαρςε για τέςξπ, καθώπ ασςό είμαι και ςξ ςελεσςαίξ 

ςεύυξπ ςηπ υοξμιάπ...ςεύυξπ ςηπ υοξμιάπ...  

  

Η ετημεοίδα Η ετημεοίδα Στη Διαπασών Στη Διαπασών νεκίμηρε δσμαμικά και τέςξπ και καςά-νεκίμηρε δσμαμικά και τέςξπ και καςά-

τεοε μα ρσμευίρει μα εμπμέει και μα ρσγκιμεί μικοξύπ και μεγάλξσπ.τεοε μα ρσμευίρει μα εμπμέει και μα ρσγκιμεί μικοξύπ και μεγάλξσπ.  

  

Για μια ακόμα τξοά μα ραπ εσυαοιρςήρξσμε για ςη ρςήοινή ραπ, υω-Για μια ακόμα τξοά μα ραπ εσυαοιρςήρξσμε για ςη ρςήοινή ραπ, υω-

οίπ ςημ ξπξία δεμ θα βοίρκαμε ςη δύμαμη μα ρσμευίρξσμε και υωοίπ ςημ οίπ ςημ ξπξία δεμ θα βοίρκαμε ςη δύμαμη μα ρσμευίρξσμε και υωοίπ ςημ 

ξπξία δεμ θα είυαμε καςατέοει μα αγξοάρξσμε έμα καιμξύοιξ Η/Τ για ξπξία δεμ θα είυαμε καςατέοει μα αγξοάρξσμε έμα καιμξύοιξ Η/Τ για 

ςξ ρυξλείξ μαπ και μα τςιάνξσμε καιμξύοια βιβλιξθήκη.ςξ ρυξλείξ μαπ και μα τςιάνξσμε καιμξύοια βιβλιξθήκη.  

  

ε ασςό ςξ ςεύυξπ πεοιλάβαμε ρσμεμςεύνειπ από αμθοώπξσπ ςηπ πό-ε ασςό ςξ ςεύυξπ πεοιλάβαμε ρσμεμςεύνειπ από αμθοώπξσπ ςηπ πό-

ληπ μαπ και όυι μόμξ, άοθοα με κξιμωμικά θέμαςα πξσ μαπ απαρυόλη-ληπ μαπ και όυι μόμξ, άοθοα με κξιμωμικά θέμαςα πξσ μαπ απαρυόλη-

ραμ, μξσρικά θέμαςα, ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ και τσρικά ςιπ μόμιμεπ ραμ, μξσρικά θέμαςα, ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ και τσρικά ςιπ μόμιμεπ 

ρςήλεπ μαπ!ρςήλεπ μαπ!  

  

Καλή αμάγμωρη!Καλή αμάγμωρη!  

Ραμςεβξύ και πάλι ςξ επςέμβοη!Ραμςεβξύ και πάλι ςξ επςέμβοη!  

  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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Πποζεσώρ... 

Θ χρονιά μπορεί να πλθςιάηει ςτο τζλοσ τθσ, αλλά το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ επιφυλάςςει ακόμα ενδιαφζρου-
ςεσ εκδθλϊςεισ και ςυμμετοχζσ...! 

 
To Preveza Jazz Festival διοργανϊνεται, όπωσ κάκε χρόνο, ςτθν πόλθ μασ και θ Ρρζβεηα κα γεμίςει και πάλι με 

μαγευτικοφσ ιχουσ τθσ jazz… 
Φζτοσ, όμωσ, ξεκινά λίγο νωρίτερα με το JAZZ NOW!, το Σαββατοκφριακο 26 και 27 Μαΐου 2018. Ρρόκειται για ζνα 

διιμερο γνωριμίασ με τθν τηαη για νζουσ μουςικοφσ με ςυναυλίεσ, jam sessions και εργαςτιρια για όλα τα όργανα 
από τουσ κακθγθτζσ και τουσ διδάςκοντεσ του Λονίου Ρανεπιςτθμίου με ςυντονιςμό του Διμου Δθμθτριάδθ. Το διι-
μερο κα πραγματοποιθκεί το Σαββατοκφριακο 26 και 27 Μαΐου 2018 ςτο Μουςικό Σχολείο και ςτο Ρολιτιςτικό Κζ-
ντρο Διμου Ρρζβεηασ, με ελεφκερθ ςυμμετοχι για τουσ ενδιαφερόμενουσ!  

 
Τθ Δευτζρα 11 Ιουνίου, θ Άλκθ Ηζθ κα βρίςκεται ςτθν πόλθ μασ και είναι μια ευκαιρία να τθ γνωρίςουμε και να 

μιλιςουμε μαηί τθσ. Θ εκδιλωςθ διοργανϊνεται με πρωτοβουλία του βιβλιοπωλείου «Αυδίκοσ» και με τθ ςυμμετοχι 
φορζων τθσ πόλθσ μασ: τθσ Δθμοτικι Βιβλιοκικθσ, τθσ ΚΛΡ, του 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου και του Μουςικοφ Σχολείου 
Ρρζβεηασ. 

Θ κεατρικι ομάδα του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ παρουςιάηει τθ κεατρι-
κι παράςταςθ «Το Τρζνο», του Λζνου Χρθςτίδθ, τθν Ρζμπτθ, 7 Ιουνίου ςτθ Κεο-
φάνειο Αίκουςα Τζχνθσ. 

Αποτελεί μια αλλθγορικι παράςταςθ για τα μπερδεμζνα και δφςκολα χρόνια 
τθσ εφθβείασ. Συμβολίηει τθν πορεία από τθν εφθβικι ηωι προσ τθν ενθλικίωςθ, 
με τθ νεανικι φρεςκάδα, αλλά και τθν αναηιτθςθ ταυτότθτασ, τθν οργι προσ το 
κατεςτθμζνο, αλλά και τθν πεποίκθςθ ότι μπορεί να το αλλάξει. 

Ρροβλιματα που -ευτυχϊσ- δεν αποτελοφν τθ νόρμα ςυνωςτίηονται ςε ζνα 
κουπζ με τθν υπερβολι του κεάτρου -ςυχνά του παραλόγου!- και με ςουρεαλι-
ςτικζσ δόςεισ... για να μασ μεταφζρουν ςτο ςτρόβιλο τθσ ςθμερινισ ταραγμζνθσ 
εφθβείασ: 

 
6 νζοι 
6 ζφθβοι 
6 διαφορετικζσ ιςτορίεσ 
6 διαφορετικζσ "αποςκευζσ" 
ςυναντιοφνται ςε ζνα βαγόνι... για ποφ; Για όπου! 
 
Μια νφφθ το ςκάει από ζναν επιβεβλθμζνο γάμο κουβαλϊντασ μια ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ. 
Ζνασ ομοφυλόφιλοσ φωτογράφοσ φεφγει από το ςπίτι του, γιατί "δεν τον ςθκώνει το κλίμα". 
Μια ρατςίςτρια αναμαςά ό,τι ακοφει από τθν τθλεόραςθ. 
Μια μιςότρελθ -κφμα ςωματικισ βίασ από το φίλο τθσ- αναπαράγει το βίαιο μοντζλο ςυμβίωςθσ που 
γνϊριςε από τουσ γονείσ τθσ και γίνεται κφμα και κφτθσ μαηί. 
Ζνα ψϊνιο, προϊόν τθσ ςκουπιδοτθλεόραςθσ αποηθτά το ειλικρινζσ ενδιαφζρον από τθ μθτζρα του. 
Ζνασ μυςτθριϊδθσ τφποσ, παρατθρθτικόσ... 
 
Ακολουκοφν τισ "εντολζσ" του τρζνου και ξεδιπλϊνουν ςιγά-ςιγά τισ "αποςκευζσ" τουσ... Για να ςυνειδθτοποιιςουν 

κάπου πριν το τζλοσ τθσ διαδρομισ πωσ ζχει και δίπλα ράγεσ, ζχει και δίπλα τρζνα, άλλα τρζνα, ίδια τρζνα, τρζνα επί 
τρζνων...! και πωσ ςτθν τελικι εμείσ χαράςςουμε τθ ηωι μασ και τθ διαδρομι μασ. Ζτςι, που ςτο τζλοσ να μποροφμε 
να ςιγοτραγουδάμε: "I did it my way...". 

Ραίηουν οι μακθτζσ τθσ Αϋ Λυκείου: Ανίτα Κάλκι, Μυρτϊ Τηόκα, Ραραςκευι Γεωργίου, Φιλιϊ Ρουτζτςθ, Χριςτίνα 
Ηωγοποφλου, Τάςοσ Ράκοσ και Τηόςουα Σπυράλατοσ. 

Υπεφκυνθ κακθγιτρια: Ζλλθ Σιαπανίδου 

 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ 
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Θ κοινωνία ανζκακεν διαχϊριηε τα παιδικά παιχνίδια 
ανάλογα με το φφλο προβάλλοντασ ςτερεοτυπικζσ αντιλι-
ψεισ για τουσ ρόλουσ των γυναικϊν και των ανδρϊν. Ειδι-
κότερα, οι διαφθμίςεισ παιδικϊν παιχνιδιϊν είναι ζτςι 
φτιαγμζνεσ ϊςτε υποςυνείδθτα να μεταδίδουν ςτα παιδιά 
ςυγκεκριμζνεσ απόψεισ ωσ προσ το πϊσ είναι αποδεκτό να 
φζρονται ανάλογα με το φφλο τουσ. 

Ζτςι, λοιπόν, οι διαφθμίςεισ παιχνιδιϊν που απευκφνο-
νται ςε κορίτςια χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ απαλά και γιινα 
χρϊματα, ενϊ ο ομιλθτισ είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ 
γυναίκα. Τα παιχνίδια που κεωροφνται «κοριτςίςτικα» ςχε-
τίηονται κατά κφριο λόγο με τθ μόδα, τθν ομορφιά, το νοι-
κοκυριό και τθ μθτρότθτα. Ο ρόλοσ που προβάλλεται ςυνε-
πϊσ για το γυναικείο φφλο είναι αυτόσ τθσ καλισ ςυηφγου, 
μθτζρασ και νοικοκυράσ, κακϊσ και θ αντίλθψθ ότι οι γυ-
ναίκεσ πρζπει να προςζχουν πολφ τθν εμφάνιςι τουσ, να 
μθ δίνουν ζμφαςθ ςτθ μόρφωςι τουσ και να ςυμπεριφζ-
ρονται πάντα κατά ςυγκεκριμζνα πρότυπα. 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι διαφθμίςεισ παιχνιδιϊν που 
απευκφνονται ςε αγόρια χρθςιμοποιοφν χρϊματα ζντονα 
και φωτεινά και ο ομιλθτισ είναι ςυνικωσ άντρασ. Σε αντί-
κεςθ με τα παιχνίδια για κορίτςια, τα «αγορίςτικα» παιχνί-
δια είναι ςυνικωσ αυτοκινθτάκια, πλαςτικά όπλα, ρομπο-
τάκια, καταςκευζσ, περιζχουν χειρωνακτικζσ εργαςίεσ (π.χ. 
τουβλάκια), ενϊ ςυνδυάηουν και εκπαιδευτικό περιεχόμε-
νο. Οι ρόλοι που προβάλλονται για το αντρικό φφλο μζςω 
αυτϊν των παιχνιδιϊν είναι αυτόσ του ςκλθροφ και δυνα-
τοφ άντρα που είναι ζξυπνοσ και δυναμικόσ, του επιςτιμο-
να, του επιχειρθματία κ.ά. 

Είναι ςαφζσ, λοιπόν, ότι μεγαλϊνοντασ με τζτοια παιχνί-
δια, τα αγόρια αναπτφςςουν ςε μεγαλφτερο βακμό το μυα-
λό και τισ δεξιότθτζσ τουσ από ό,τι τα κορίτςια, τα οποία 
υποβακμίηονται ςε υποδεζςτερουσ ρόλουσ. Σφμφωνα με 
ζρευνεσ, οι περιςςότεροι γονείσ δεν κα άφθναν το παιδί 
τουσ να παίξει με ζνα παιχνίδι που κεωρείται ότι προορίηε-
ται για το άλλο φφλο. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τα παιδιά να 
καταπιζηουν τισ επικυμίεσ τουσ και να βάηουν τον εαυτό 
τουσ ςε “καλοφπια”, με αποτζλεςμα να αναπτφςςουν αρ-
γότερα ςτερεοτυπικζσ και οπιςκοδρομικζσ αντιλιψεισ. 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ όμωσ, με τθν είςοδο τθσ γυναί-
κασ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν άνοδο του κινιματοσ του 
φεμινιςμοφ, αλλά και τθν υιοκζτθςθ πιο προοδευτικϊν  

ιδεϊν, οι ρόλοι των δφο φφλων ζχουν αλλάξει. Ζτςι, κά-
ποιεσ εταιρίεσ παιχνιδιϊν άρχιςαν να προςαρμόηουν και 
τισ διαφθμίςεισ τουσ ςτα νζα δεδομζνα ϊςτε να ςυμβαδί-
ηουν με τισ εξελίξεισ ςτθν κοινωνία. Σθμαντικι ςυμβολι ςε 
αυτό είχε και θ βιομθχανία παιδικϊν παιχνιδιϊν των Σκαν-
διναβικϊν χωρϊν, όπου οι προςπάκειεσ εξίςωςθσ των δφο 
φφλων ζχουν αρχίςει εδϊ και πολλά χρόνια. Ριο ςυγκεκρι-
μζνα, θ Σουθδία ιταν θ πρϊτθ χϊρα που άρχιςε να προ-
βάλλει τζτοιεσ διαφθμίςεισ, τισ οποίεσ οι γονείσ δζχτθκαν 
αμζςωσ κετικά. Οι διαφθμίςεισ αυτζσ δεν διαχωρίηουν τα 
παιχνίδια ανάλογα με το φφλο, αλλά βάηουν τα αγόρια και 
τα κορίτςια να παίηουν μαηί με τα ίδια παιχνίδια. 

Οι νζεσ αντιλιψεισ που προβάλλονται για το γυναικείο 
φφλο μζςα από αυτζσ τισ διαφθμίςεισ είναι ότι οι γυναίκεσ 
μποροφν να ακολουκιςουν όποιο επάγγελμα επικυμοφν, 
να είναι δυναμικζσ και ανεξάρτθτεσ χωρίσ να περιορίηονται 
μόνο ςτο ρόλο τθσ μθτζρασ και νοικοκυράσ, αλλά να κά-
νουν καριζρα καταλαμβάνοντασ επάξια με τουσ άντρεσ 
κζςεισ ιςχφοσ. Επιπλζον, δεν χρειάηεται να αςχολοφνται 
μόνο με τθν εμφάνιςι τουσ, άλλα αντίκετα να είναι μορ-
φωμζνεσ καλλιεργϊντασ πολφπλευρα όλεσ τουσ τισ δεξιό-
τθτεσ. 

Μζςω αυτϊν των διαφθμίςεων κλονίηονται και τα πρό-
τυπα για το αντρικό φφλο. Σε αυτζσ τισ διαφθμίςεισ κυρι-
αρχεί θ ιδζα ότι τα αγόρια μποροφν να εκφράηουν ελεφκε-
ρα τθν ευαίςκθτθ πλευρά τουσ χωρίσ να προςκολλϊνται 
ςτθν εικόνα του δυνατοφ και άγριου άντρα. Είναι ελεφκερα 
να κάνουν πιο δθμιουργικά και καλλιτεχνικά επαγγζλματα, 
όπωσ αυτό του μάγειρα και του κομμωτι. Τζλοσ, ενκαρρφ-
νονται να εκπλθρϊνουν χωρίσ ντροπι το ρόλο του καλοφ 
ςυηφγου και πατζρα, ςυμβάλλοντασ και ςτισ οικιακζσ δου-
λειζσ. 

Γενικότερα, οι νζεσ αυτζσ διαφθμίςεισ ςυμβάλλουν ςτθν 
κατάρριψθ των ςτερεοτφπων και του ςεξιςμοφ και βοθ-
κοφν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ ιςότθτασ μεταξφ των δφο 
φφλων και τθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ. Ραρ' όλα αυτά, 
χρειάηεται να γίνουν ακόμα πολλά για να καταφζρουμε να 
απαλλαγοφμε πλιρωσ από τισ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ 
που κουβαλάμε πρωτίςτωσ μζςα μασ και να φτάςουμε 
ςτθν πραγματικι εξίςωςθ των δφο φφλων. 

 

 
Διμθτρα οφιανοφ, Γ΄ Γυμναςίου 
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Σεξιζμόρ και παιδικό παιχνίδι 
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Γιατί να μάθω ξένες γλώσσες; 

Μέζα ζην Μάην δηεμάγνληαη νη πεξηζζόηεξεο εμεηάζεηο γηα ηα πηζηνπνηεηηθά γιωζζνκάζεηαο θαη πνιινί είλαη νη 

έθεβνη πνπ έρνπλ επηιέμεη κία, δύν, αθόκα θαη ηξεηο μέλεο γιώζζεο! 

Σε ηη όκωο ρξεζηκεύεη λα καζαίλνπκε μέλεο γιώζζεο εθηόο από ην πξνθαλέο; 

Μηα ζεηξά από έξεπλεο καο απνθαιύπηνπλ θαη πνιιά αθόκα νθέιε! 

Θ εκμάκθςθ μιασ δεφτε-
ρθσ γλϊςςασ μπορεί να απο-
τελεί πρόκλθςθ και αυτό 
ςυμβαίνει επειδι εκπαιδεφε-
ται ο εγκζφαλοσ να κάνει κά-
τι πιο περίπλοκο από το να 
απομνθμονεφει απλά νζεσ 
λζξεισ και τθν κατάλλθλθ 
προφορά αυτϊν. 

1. Βελτίωςθ τθσ προςο-
χισ: Μελζτθ του Ρανεπιςτθ-
μίου του Εδιμβοφργου ζδειξε 
πωσ μακθτζσ που παρακο-
λουκοφςαν μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ είχαν αυξθμζνθ 
πνευματικι εγριγορςθ ςε διάφορα αντικείμενα ςε 
ςφγκριςθ με μακθτζσ που δεν παρακολουκοφςαν 
κάποια γλϊςςα. 

2. Θ υλοποίθςθ περιςςότερων εργαςιϊν ταυ-
τόχρονα γίνεται πιο εφκολθ: Ζρευνα του Ρανεπι-
ςτθμίου τθσ Ρενςυλβάνια απζδειξε ότι ομιλθτζσ 
που γνϊριηαν δφο γλϊςςεσ μποροφςαν να εργα-
ςτοφν ευκολότερα ςε πολλά πρότηεκτ ταυτόχρονα 
ςε ςχζςθ με άλλουσ που γνϊριηαν μόνο μία γλϊς-
ςα. Ζνασ δίγλωςςοσ εγκζφαλοσ μπορεί να επεξερ-
γαςτεί φυςικά γριγορα πλθροφορίεσ και να ξεχω-
ρίςει τισ πιο ςθμαντικζσ.  

3. Γίνεται ευκολότερθ θ λιψθ αποφάςεων: 
Ζρευνα ςτο Ρανεπιςτιμιο του Σικάγο βρικε πωσ 
άνκρωποι που γνωρίηουν ζςτω μία ξζνθ γλϊςςα 
ςκζφτονται πιο ορκολογικά και με λιγότερεσ προ-
καταλιψεισ όταν χρθςιμοποιοφν τθν ξζνθ γλϊςςα 
για να λάβουν μια απόφαςθ. Οι ερευνθτζσ απζδω-
ςαν αυτά τα αποτελζςματα ςτο γεγονόσ ότι θ ξζνθ 
γλϊςςα επιτρζπει μεγαλφτερθ ςυναιςκθματικι και 
γνωςτικι απόςταςθ κατά τθν αξιολόγθςθ των κιν-
δφνων μιασ απόφαςθσ. 

4. Μικρότερεσ πικανότθτεσ για εξαςκζνιςθ τθσ 
μνιμθσ: Ζρευνα που διεξιχκθ ςτο Λουξεμβοφργο 
ςυμπζρανε πωσ υπάρχουν πικανότθτεσ θ γνϊςθ 
ξζνων γλωςςϊν να μειϊςει τουσ κινδφνουσ από-
κτθςθσ προβλιματοσ τθσ μνιμθσ, όπωσ Αλτςχάιμερ 
ι άνοια. Αυτό ςυμβαίνει διότι θ πολυγλωςςία ζχει 
προςτατευτικό αντίκτυπο ςτθ μνιμθ, διότι εξαςκεί-
ται, κακϊσ όςοι χρθςιμοποιοφν ι μακαίνουν μια 
ξζνθ γλϊςςα δφνανται να κυμθκοφν και να απο-
μνθμονεφςουν λζξεισ ι ακόμα και κανόνεσ τθσ. 

5. Μεταμορφϊνει ε-
ντελϊσ τα ταξίδια: Τα 
ταξίδια δεν γίνονται 
απλά για να βγάηεισ 
ωραίεσ φωτογραφίεσ 
και να τισ δθμοςιεφεισ 
ςτο Facebook ι ςτο 
Instagram, ι για να 
μείνεισ μια εβδομάδα 
ςε ζνα 5άςτερο εκπλθ-
κτικό ξενοδοχείο. Ακό-
μα και οι λίγεσ ξζνεσ 
φράςεισ που κα μά-

κεισ, κα βελτιϊςουν τόςο πολφ τα ταξίδια ςου, που όχι 
μόνο τα χαμόγελα των ντόπιων κα ςε προτρζπουν για 
μια βραδινι ζξοδο, αλλά κα ςου φζρουν και ευκαιρίεσ 
που δεν κα περίμενεσ ποτζ. Το καλφτερο απ’ όλα είναι 
ότι κα εμπλουτίςει τθ ηωι ςου προςφζροντάσ ςου πιο 
βακιά κατανόθςθ του πολιτιςμοφ και τθσ ιςτορίασ των 
ανκρϊπων που κα γνωρίςεισ.  

6. Βελτιϊνει τθν αποφαςιςτικότθτα: Μελζτθ από το 
Ρανεπιςτιμιο του Σικάγο ανακάλυψε ότι όταν οι 
άνκρωποι μιλοφν ξζνεσ γλϊςςεσ, αυτό τουσ βοθκά να 
μειϊςουν τθν τάςθ αποςτροφισ απϊλειασ, δθλαδι δεν 
κα δυςκολεφονται πια να λάβουν επιτόπου-αποφάςεισ 
για το μζλλον. Οι δίγλωςςοι, μάλιςτα, διακζτουν περις-
ςότερθ αυτοπεποίκθςθ για τισ επιλογζσ τουσ, αφοφ τισ 
ςκεφτοφν ςτθ δεφτερθ γλϊςςα και ελζγξουν ότι οι αρ-
χικζσ τουσ ςκζψεισ είναι ςωςτζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι αν 
μάκεισ μια ξζνθ γλϊςςα, κα μπορείσ να λαμβάνεισ ςο-
φότερεσ οικονομικζσ αποφάςεισ, για παράδειγμα. 

 
 
Ζτςι μποροφμε να ςυμπεράνουμε: 
 θ διγλωςςία προςφζρει οφζλθ που ξεπερνοφν 

τθν απλι ικανότθτα να ηθτά κανείσ οδθγίεσ ι να 
παραγγζλνει καφζ.  

 ο εγκζφαλοσ των πολφγλωςςων ανκρϊπων λει-
τουργεί διαφορετικά από εκείνων που είναι μο-
νόγλωςςοι.  

 θ ςυχνι χριςθ μιασ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ οξφ-
νει πολλζσ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ και επιπλζον 
κάνει τουσ ανκρϊπουσ πιο ελκυςτικοφσ. 

 
 

Αλεξάνδρα ταφρακα, Α΄ Λυκείου 
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Έλληνες Συνθέτες και Μουσικοί 

Ο Χρήστος Ζώτος 
γεννικθκε το 1937 
ςτθν Καντιλα Ξθ-
ρομζρου. Είναι γό-
νοσ μιασ μακραίω-
νθσ παράδοςθσ 
μουςικϊν τόςο απ' 
τθν πλευρά του 
πατζρα του όςο και 
από εκείνθ τθσ μθ-
τζρασ του.  

Ξεκίνθςε το λαοφτο ςε θλικία επτά χρόνων περίπου, κρυφά από 
τον πατζρα του, δείχνοντασ από τθν αρχι εξαίρετθ επίδοςθ. Ραρακο-
λουκϊντασ τουσ μουςικοφσ, με τουσ οποίουσ ςυνεργαηόταν ο πατζ-
ρασ του και ρουφϊντασ ςαν ςφουγγάρι, εξελίςςεται γριγορα ςε δεξι-
οτζχνθ και ιδθ από 13 χρονϊν αντικακιςτά, ςαν υπεφκυνοσ λαουτιζ-
ρθσ, τον πατζρα του ςτα γλζντια τθσ περιοχισ Ξθρομζρου, Λευκάδασ 
και Αγρινίου. 

Δεκαζξι χρόνων πθγαίνει ςτθν Άρτα, όπου ςυναντάει και μακθτεφ-
ει για 2 χρόνια ςτο μεγάλο δάςκαλο του λαοφτου Γεράςιμο Λάλο. Τθν 
ίδια περίοδο που μακθτεφει ςτον Λάλο, γφρω ςτο 1953, δουλεφει και 
ςτα Γιάννενα με τουσ Χαλιγιανναίουσ, το Γρ. Καψάλθ, το Ν. άρρα, το 
Γιϊργο Μπραχόπουλο κ.ά., αποκτϊντασ και το ανάλογο τοπικό ρε-
περτόριο και μπαίνοντασ ςτα "πιαςίματα" και τισ τεχνικζσ τόςο του 
"Βυηαντινότροπου" Ηαγοριοφ όςο και του πεντάφκογγου ιδιϊματοσ 
τθσ Θπείρου. 

Κακοριςτικι για το Χριςτο Ηϊτο ςυνεργαςία ςτθ δεκαετία του '50 
ιταν, όπωσ κεωρεί ο ίδιοσ, αυτι με το Βαςίλθ Σαλζα, που τον βοικθ-
ςε, όπωσ λζει, να αποκτιςει βακιά γνϊςθ του "τραβθχτοφ" αλά Τοφρ-
κα παιξίματοσ, προςαρμόηοντασ τεχνικζσ του κλαρίνου ςτο λαοφτο, 
διαδικαςία που άλλωςτε είχε ξεκινιςει όταν ο Χριςτοσ Ηϊτοσ δοφλε-
ψε ςτθν Ρρζβεηα και το Ξθρόμερο με τον Βαςίλθ Μπεςίρθ. 

Από το 1966 ωσ το 1982 ο Χριςτοσ Ηϊτοσ μεταναςτεφει ςτον Κα-
ναδά. Θ περίοδοσ αυτι, κατά τθν οποία είναι άπραγοσ καλλιτεχνικά 
κατ' ουςίαν, αποτελεί μια άνω τελεία τθσ πρϊτθσ καλλιτεχνικισ του 
περιόδου, που προετοιμάηει όμωσ τθ δεφτερθ μεγάλθ άνκιςι του. 
Μζνοντασ μακριά απ' τισ εξελίξεισ ο Ηϊτοσ, ςτθν ουςία, διαφφλαξε 
ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα το παλιό φφοσ και ικοσ του παιξίματοσ, που 
κατά τθ δεκαετία του '70 άρχιςε να χάνεται. 

Με τθν επάνοδό του ςτθν Ελλάδα το 1982, αναγκάηεται να ξανα-
κυμθκεί τθν τεχνικι του απ' τθν αρχι, μιασ και είχε αφιςει για 14 
χρόνια το όργανο. Θ δεφτερθ αυτι καριζρα του Ηϊτου, που αξιοςθ-
μείωτο είναι ότι ξεκίνθςε με τθ βοικεια του Ρ. Καβακόπουλου και 
του Γ. Ραπαδάκθ, αποδίδει ςπουδαίουσ καρποφσ ςε μια περίοδο ωρι-
μότθτασ και δθμιουργικότθτασ για τον ίδιο, τουσ οποίουσ καρποφσ 
απολαμβάνει ο ευρφτεροσ μουςικόσ χϊροσ. Θχογραφεί ακατάπαυςτα 
και παίηει όχι μόνο ςτο χοροςτάςι και ςτο γλζντι, αλλά και ςε ςυναυ-
λίεσ ςε μικροφσ ι μεγάλουσ χϊρουσ, όπωσ και ςε μεγάλεσ διεκνείσ 
ςυναντιςεισ. Κορυφαία ςτιγμι αποτελεί θ ςυνεργαςία του με τον 
διάςθμο Λρακινό μουςικό Μουνίρ Μπαςίρ, θ οποία λαμβάνει δικυ-
ραμβικζσ κριτικζσ. Ραντοφ ο Χριςτοσ Ηϊτοσ, από το πανθγφρι μζχρι 
το Μζγαρο Μουςικισ και από τθ ςυναυλία μζχρι το μικρότερο μπα-
ράκι, ερμθνεφει και δθμιουργεί, προςφζροντασ και διδάςκοντασ 
ικοσ, μζτρο και βίωμα.   

Βαγγζλθσ Χιτοσ, Β΄ Γυμναςίου 

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς  

γεννικθκε το 
1934, ςτο Δελβι-
νάκι Ρωγωνίου. 
Ρρωτότοκοσ γιοσ 
του Ρερικλι 
Χαλκιά (μεγάλου 
κλαρινίςτα του 
Ρωγωνίου) και 
τθσ Καλλιρόθσ 
Χαλκιά, το γζνοσ 
Χαριςιάδθ. Από 
μικρόσ δείχνει το 
πάκοσ του για το 
κλαρίνο. Σε θλι-
κία 9 ετϊν ζκανε 
το δικό του αυ-
τοςχζδιο κλαρί-

νο, τφπου αυλοφ, με περιςτόμιο κλαρίνου. Ρρϊ-
τοσ ο κείοσ τθσ μάνασ του, Διμοσ Χαριςιάδθσ, 
ανακάλυψε το μεγάλο ταλζντο του μικροφ Ρζ-
τρου. Ζτςι, τον ζςτειλε ςτα Δολιανά, ςτο ςυγγενι 
τουσ Φίλιππα οφντα, να μακθτεφςει. Ο μεγάλοσ 
δάςκαλοσ αφοφ είδε ότι τα ζπαιρνε εφκολα και 
γριγορα του ανζκεςε να δείχνει και ςτουσ 
άλλουσ 8 μακθτζσ. Εξελίςςεται γριγορα ςε μεγά-
λο δεξιοτζχνθ του κλαρίνου.  

Διακόπτει το ςχολείο λόγω πολζμου και το 
1945 ξαναγυρίηει ςτο ςχολείο και παράλλθλα 
μπαίνει ςτον επαγγελματικό χϊρο με το κλαρίνο 
του. Αξιοκαφμαςτοσ ο μικρόσ Ρζτροσ κερδίηει τθν 
εκτίμθςθ των μεγαλφτερων ςε θλικία ςυναδζλ-
φων του και τθν αγάπθ των ςυμπατριωτϊν του.  
Το 1948 θ οικογζνειά του μετακομίηει ςτα Γιάννε-
να και το 1950 ςτθν Ακινα. Μαηί με τον πατζρα 
του, Ρερικλι Χαλκιά, και τον αδερφό του Αχιλλζα 
ςτο βιολί καλφπτουν πανθγφρια και εκδθλϊςεισ 
των Ρωγωνθςίων με μεγάλθ επιτυχία. Το 1951 
παντρεφεται τθ Μαρία Χαλκιά το γζνοσ Μπατηι, 
μεγάλθ οικογζνεια μουςικϊν, με τθν οποία απζ-
κτθςαν 3 παιδιά.  

Το 1956 ο Ραντελισ Καβακόπουλοσ εκτιμϊ-
ντασ τισ ικανότθτεσ αυτοφ του κλαρινίςτα θχο-
γραφεί ζνα ςθμαντικό ζργο με Θπειρϊτικουσ 
ςκοποφσ, όπου ζδειξε το μεγάλο του ταλζντο. Το 
1960 ζφυγε ςτθν Αμερικι και επανιλκε ζπειτα 
από 20ετι απουςία. Λόγω τθσ ςυνωνυμίασ με το 
μεγάλο μουςικό κλαρινίςτα Τάςο Χαλκιά θ εται-
ρεία του επζβαλε να προςκζςει ςτο όνομά του 
και το Λοφκασ (από τον παπποφ του Λουκά Χαρι-
ςιάδθ). Αυτό ζγινε μετά τθν θχογράφθςθ με τον 
Αλζκο Κιτςάκθ «Άςπρο τριαντάφυλλο κρατϊ», 
για να τον ξεχωρίηει ο κόςμοσ από τον Τάςο Χαλ-
κιά με τον οποίο είχε δουλζψει πριν φφγει για 
τθν Αμερικι.   
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Σελίδα 7 Σηη Διαπαζών 

Ζχετε παρατθριςει ποτζ ζναν άνκρωπο που γελάει 
ι ακόμα τον ίδιο ςασ τον εαυτό; Κάκε φορά μετά το 
ξζςπαςμα γζλιου ο άνκρωποσ γεμίηει ψυχικι ευφορία 
και θ χαρά όπωσ και θ όρεξθ για ηωι τον πλθμμυρί-
ηουν. Ριο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα είναι τα μικρά 
παιδιά, τα οποία γελοφν χωρίσ όρια. Μάλιςτα μοιά-
ηουν να προτρζπουν και τουσ γφρω τουσ να γελάςουν, 
ενϊ από ζνα ςθμείο και μετά δεν κυμοφνται ι απλά 
δεν τουσ ενδιαφζρει γιατί ξεκίνθςαν να γελάνε, απλά 
ςυνεχίηουν και επιδιϊκουν να παρατείνουν το υπζροχο 
ςυναίςκθμα ευεξίασ που τουσ κατακλφηει. Σφμφωνα με 
ζρευνεσ τα παιδιά γελοφν περίπου 400 φορζσ τθν θμζ-
ρα, ενϊ οι ενιλικεσ μόλισ 17. 

Ωςτόςο, το πολυαγαπθμζνο ςε όλουσ μασ γζλιο δεν 
ζχει αποτελζςματα μόνο ςτον ψυχικό κόςμο του αν-
κρϊπου. Ζχει ςθμαντικά οφζλθ και ςε ςωματικό και ςε κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, όπωσ ζχει αποδειχκεί, 
το γζλιο: 

 
 Μειϊνει τισ ορμόνεσ του ςτρεσ, όπωσ θ κορτιηόλθ και θ αδρεναλίνθ. 
 Αυξάνει τισ ορμόνεσ τθσ χαράσ και τθσ ευχαρίςτθςθσ, όπωσ οι ενδορφίνεσ. 
 Μασ χαρίηει ομορφιά. Πταν γελάμε χρθςιμοποιοφμε λιγότερουσ μφεσ από ότι όταν κατςουφιάηουμε και 

ζτςι κάνουμε λιγότερεσ ρυτίδεσ. 
 Μασ γυμνάηει. Κατά τθ διάρκεια του γζλιου οι μφεσ του ςτομάχου ςυςτζλλονται και διαςτζλλονται και ζτςι 

είναι ςαν να κάνουμε κοιλιακοφσ. 
 Μασ αδυνατίηει. Είναι γνωςτό ότι κάκε 10 λεπτά γζλιου, καίμε περίπου 40 κερμίδεσ. 
 Ενιςχφει το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. 
 Κάνει καλό ςτθν καρδιά κακϊσ μειϊνει τθν πίεςθ του αίματοσ και βελτιϊνει τθ ροι του.  

 
Εφθ Μπζλλου, Α΄ Λυκείου 
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Μουσικό Σταυρόλεξο! 

 
Οριζόντια 
1. Το πιάνο πος ηα μαύπα είναι άζππα και ηα άζππα μαύπα. 
4. Το "οπθό" πιάνο έσει κάηι από... πηηνά! 
6. Η κιθάπα έσει, αλλά ηο βιολί δεν έσει! 
7. Το μεγαλύηεπο μέλορ ηηρ οικογένειαρ ηος βιολιού. 
8. Είναι και ηος ζώμαηορ, είναι και ηηρ μοςζικήρ! 
10. Παπαδοζιακό όπγανο με 4 διπλέρ σοπδέρ και ηάζηα. 
 
 
Κάθετα 
2. "Τζίμπημα" ζηα έγσοπδα. 
3. Tο σπςζό ηηρ jazz... 
5. Άλλαξε ηο ένα θωνήεν ζηο βιολί και θα γίνει... 
9. 3 σπόνια θεωπία και μεηά 3 σπόνια... 
 
 
 

Εβελίνα Κοτςαρίνθ, Α΄ Γυμναςίου 

1. Τςζμπελο, 2. Ριςτςικάτο, 3. Σαξόφωνο, 4. Ουρά, 5. Βιόλα, 6. Τάςτα,      
7. Βιολοντςζλο, 8. Πργανα, 9. Αρμονία, 10. Λαοφτο. 

 

Μήπωρ ππέπει να ξεκινήζειρ να γελάρ; 
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- Πότε ξεκινιςατε να αςχολείςτε με τθ μουςικι; 
Αρχικά, μζςω τθσ χορωδίασ, γφρω ςτα οχτϊ μου χρόνια. 

Κάπου εκεί ξεκίνθςα να αςχολοφμαι με το χορωδιακό τρα-
γοφδι. Αργότερα ξεκίνθςα μακιματα μπουηουκιοφ ςτο 
Ωδείο "Ρολυρυκμία" και μετά ωσ φοιτθτισ, αυτοδίδακτοσ, 
κικάρα. Στα 27 μου άρχιςα τισ κεωρθτικζσ ςπουδζσ μου, οι 
οποίεσ δεν ςταματοφν μζχρι τϊρα. 

- Σασ παρότρυνε κάποιοσ να αςχολθκείτε με τθ μουςι-
κι ι ιταν κάτι που κελιςατε από μόνοσ ςασ; 

Αυτό υποςυνείδθτα δθμιουργικθκε από το οικογενεια-
κό περιβάλλον, που ιταν μουςικόφιλο και ιταν κάπωσ 
μονόδρομοσ να οδθγθκϊ εκεί. Δεν υπιρξε παρότρυνςθ, να 
πω ότι οι γονείσ μου με ζςτειλαν ςτο ωδείο γιατί πρζπει να 
μάκω μουςικι. Κάποια ςτιγμι πιρα τθν πρωτοβουλία και 
τουσ είπα ότι κα μου άρεςε να μάκω να παίηω κάποιο 
όργανο. 

- Τι όργανα παίηετε; 
Γενικά αςχολοφμαι με τα ζγχορδα. Ραίηω κικάρα, μπου-

ηοφκι, μαντολίνο και λαοφτο, αλλά το βαςικό μου όργανο 
είναι θ κικάρα. 

- Γιατί επιλζξατε τθν κικάρα ωσ βαςικό μουςικό 
όργανο;  

Καταρχάσ για να επιλζξεισ ζνα όργανο πιςτεφω ότι βλζ-
πεισ τθν ανατομία του, εάν ταιριάηει ςτο ςωματότυπό ςου. 
Κατά τ' άλλα, θ επιλογι ενόσ οργάνου είναι και ςτθν τφχθ. 
Ραρ' όλα αυτά, θ κικάρα, όπωσ και το πιάνο, είναι όργανα 
τα οποία χρθςιμοποιοφνται από πολφ κόςμο. Ζτςι θ κικάρα 
αποτζλεςε για εμζνα μια πρϊτθ επιλογι και τελικά μου 
ταίριαξε.  

- Γιατί ςασ αρζςει θ μουςικι;  
Θ μουςικι ζγινε κακθμερινότθτά μου πολλά χρόνια 

πριν και κάποια ςτιγμι ζγινε κάτι απαραίτθτο. Για εμζνα θ 
μουςικι είναι μια ανάγκθ. Δεν ζχει περάςει κάποια μζρα 
που να μθν ζχω παίξει μουςικι ι να ζχω τραγουδιςει. 

- Πϊσ επθρζαςε θ οικογζνειά ςασ τθν καριζρα ςασ ςτθ 
μουςικι;  

Πταν ξεκίνθςα τισ ςπουδζσ μου είχα τθ μουςικι ςαν 
χόμπι. Στθ ςυνζχεια όμωσ θ εναςχόλθςι μου με τθ μουςι-
κι γινόταν όλο και πιο εντατικι και υπερτεροφςε απζναντι 
ςτισ ςπουδζσ μου. Ζτςι αποφάςιςα να αφιςω τισ ςπουδζσ 
μου και να αςχολθκϊ επαγγελματικά με τθ μουςικι. Οι 
γονείσ μου με ςτιριξαν ςε αυτό που αποφάςιςα να κάνω. 
Ιταν πολφ ςθμαντικό για εμζνα και ζτςι όλα πιγαν καλά.  

- Τι ςπουδάςατε ςε ςχζςθ με τθ μουςικι;  
Αφοφ άφθςα τισ ςπουδζσ μου, ξεκίνθςα μακιματα ςτο 

ωδείο, τελείωςα τθν Αρμονία και τθν Αντίςτιξθ, τϊρα βρί-
ςκομαι ςτο δεφτερο ζτοσ τθσ Φοφγκασ και μετά κα ακολου-
κιςουν τα ςεμινάρια. Ρροςπακϊ να βελτιϊνομαι ςυνεχϊσ 
και να γίνομαι όςο καλφτεροσ γίνεται, γιατί μου αρζςει 
πολφ αυτό που κάνω.  
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Γιώργος Ρούγκας: 

μας το ‘χε πει ο ποιητής... 

- Έχετε κάποια 
μουςικά πρότυπα; 

Τα πρότυπά μου 
άλλαηαν ανάλογα 
με τθν θλικία και τθ 
φάςθ που πζρναγα 
αντίςτοιχα. Στθν 
αρχι μου άρεςε 
ό,τι άκουγε θ οικο-
γζνειά μου, δθλα-
δι, Χατηιδάκισ, 
Κεοδωράκθσ, κλα-
ςικοί Ζλλθνεσ ςυν-
κζτεσ. Υπάρχει ό-
μωσ και μια περίοδοσ που κζλουμε να αντιδράςουμε... 
Μετά άρχιςα να ακοφω και δικζσ μου επιλογζσ, πζραςα 
από τθ φάςθ που άκουγα ροκ, λαϊκό ι ρεμπζτικο... Μετά 
όλθ αυτι θ μίξθ καταςτάλαξε κάπου ςτα 23 μου, πιο κοντά 
ςτο ζντεχνο τραγοφδι. Το ζντεχνο είναι μια μίξθ παραδοςι-
ακισ, ροκ, λαϊκισ, κλαςικισ μουςικισ κ.ά., που είναι θ μζ-
χρι και τϊρα επιρροι μου. 

- Σε αυτό το κλίμα δθλαδι κινείται και το CD; 
Μάλλον εκεί, αν και δεν πρζπει να βάλω μόνοσ μου τθν 

ταμπζλα. Απλά όλα τα βιϊματα που ζχω αποτυπϊνονται 
εκεί. 

- Ποιοσ ζχει γράψει τουσ ςτίχουσ ςτο CD; 
Στο CD ζχουμε 5 ςτιχουργοφσ και ςε δυο τραγοφδια ζχω 

γράψει εγϊ τουσ ςτίχουσ. Ζγιναν πολλζσ απόπειρεσ να γρά-
ψω ςτίχουσ και πζταξα πολλά πράγματα, κράτθςα εν τζλει 
αυτά τα δφο τραγοφδια. Με απορροφοφςε πιο πολφ να 
μελοποιϊ ςτίχουσ ι ποιιματα άλλων. Θ ςφνκεςθ είναι όλθ 
δικι μου. 

- Από τι εμπνευςτικατε για να γράψετε τουσ ςτίχουσ; 
Γενικά όλθ θ δουλειά ζχει δθμιουργθκεί ςε χρόνια 

περίεργα˙ ίςωσ εςείσ να μθν το ζχετε βιϊςει ςε μεγάλο 
βακμό, είναι τα χρόνια τθσ κρίςθσ, οπότε τα κζματα είναι 
ςε μεγάλο βακμό κοινωνικοπολιτικά. Και τα δφο δικά μου 
τραγοφδια είναι ςε αυτι τθ λογικι: το ζνα αναφζρεται ςε 
ζναν άςτεγο, ονομάηεται "Το ηεϊμπζκικο ενόσ αςτζγου". Το 
είχα ςαν εικόνα από τθν τθλεόραςθ και πολλζσ φορζσ το 
είδα ηωντανά δίπλα μου ςτθν Ακινα από ανκρϊπουσ οι 
οποίοι ψάχνουν ςτα ςκουπίδια και τισ πιο βραδινζσ ϊρεσ 
κοιμοφνται οπουδιποτε. Μπικα ςε αυτι τθ λογικι και 
ζφτιαξα ζνα ρόλο με ζναν μουςικό που όλθ τθ μζρα παίηει 
κικάρα ςε πλατείεσ. Τον περιγράφω όπωσ τον ζχω ςτο 
μυαλό μου ςαν μορφι και εν τζλει το βράδυ καταλιγει 
ςτθν ίδια κατάςταςθ, δθλαδι άςτεγοσ εκτεκειμζνουσ ςε 
όλα τα καιρικά φαινόμενα.  Αυτόσ ο άνκρωποσ τραγουδάει 
για πράγματα τα οποία παρατθρεί ςτουσ γφρω του, από τθ 
δικι του ματιά, πϊσ βλζπει τουσ άλλουσ να τρζχουν ςτισ  

Συναντιςαμε το Γιϊργο οφγκα ςτο ςτοφντιό του και μασ μίλθςε για τθ μουςικι, τθ δουλειά του και φυςι-
κά το CD που πρόςφατα κυκλοφόρθςε, «Μασ το ‘χε πει ο ποιθτισ», το αποτζλεςμα μιασ ιδιαίτερα ενδιαφζ-
ρουςασ και γεμάτθσ ευαιςκθςίασ μουςικισ παραγωγισ του ιδίου, αλλά και μιασ καλισ «παρζασ», όπωσ ανα-
φζρει. 
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πλατείεσ να προλάβουν 
τισ δουλειζσ τουσ, άλλοι 
ντυμζνοι καλά, άλλοι 
προβλθματιςμζνοι,  εν 
πάςθ περιπτϊςει βλζπει 
από μια δικιά του μεριά 
τθν κοινωνικι ηωι μιασ 
πόλθσ και βγάηει τα δικά 
του ςυμπεράςματα. Κάτι 
τζτοιο περιγράφεται˙ 
ίςωσ δεν είναι τόςο ευχά-
ριςτο και ειδικά για φινά-
λε του δίςκου, αλλά κα-
μιά φορά κάνουμε και 
πράγματα τα οποία είναι 
κάπωσ "αντιδραςτικά". 
Δθλαδι κάποιεσ ςτιγμζσ 
αιςκάνεςαι τθν ανάγκθ 
κάπωσ να παρακζςεισ 
κάτι το οποίο είναι δια-
φορετικό και πζρα από τα τεχνικά ηθτιματα τθσ μουςικισ ι 
του ντυςίματοσ τθσ δουλειάσ˙ αυτό το CD δεν ζχει φτιαχτεί 
για να αρζςει, ζχει φτιαχτεί ίςωσ και για να προβλθματίςει. 

- Από τι εμπνευςτικατε το όνομα του δίςκου; 
Είναι ζνα ποίθμα τθσ Ελεάνασ Τςεςμελι και νομίηω ότι 

ςαν τίτλοσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι που το διάβαςα μου α-
κοφςτθκε πάρα πολφ ωραίο, δθλαδι ότι  μασ το είχε πει ο 
ποιθτισ. Ακοφγεται ςαν οι ποιθτζσ ςτο παρελκόν ίςωσ να 
προειδοποιοφςαν για κάποια πράγματα που επζρχονταν, 
δθλαδι για πράγματα που βιϊςαμε αργότερα και ιταν οι 
κακζσ Καςςάνδρεσ, ασ ποφμε, πραγμάτων που ςυνζβθςαν 
και κάπωσ ζτςι κεϊρθςα ότι κα ταίριαηε και ςε όλθ τθ δου-
λειά. Ζχουμε και ευχάριςτα κομμάτια βζβαια. 

- Πϊσ διαλζξατε το εξϊφυλλο του δίςκου; 
Το εξϊφυλλο είναι μια φωτογραφία τθσ Αγλαΐασ Τηίμα. 

Τραβιχτθκε πριν από τζςςερα χρόνια ςτθ Μυτιλινθ και 
αναπαριςτά μια κουκλίτςα. Τθν επζλεξα γιατί εμπνζει μια 
μελαγχολία που μου αρζςει.  

- Πόςο καιρό δουλζψατε για αυτό το CD; 
Οι θχογραφιςεισ κράτθςαν από το Σεπτζμβριο του 

2013 μζχρι και τον Απρίλιο του 2017. Το δουλεφαμε καιρό, 
γιατί δεν ιταν από τθν αρχι αποφαςιςμζνο ότι κα κυκλο-
φοροφςε ςαν δουλειά. Στθν αρχι αυτό ιτανε "γράφω ζνα 
τραγοφδι ανεβαίνει, ξαναγράφω άλλο ζνα ανεβαίνει...", 
απλά κάποια ςτιγμι όταν ςυγκεντρϊκθκαν και απζκτθςαν 
κεματολογία και ζδεςαν μεταξφ τουσ, τότε ςκζφτθκα ότι 
υπάρχει νόθμα να γίνει ςυλλογι. 

- Τα άτομα που ςυνεργάηεςτε μζςα ςτο CD είςτε όλοι 
μια ομάδα; 

Πχι, είναι 13 Ρρεβεηάνοι μουςικοί (αν όχι Ρρεβεηάνοι, 
άνκρωποι που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ρρζβεηα) και βοι-
κθςαν ςτο εγχείρθμα καταλυτικά, δθλαδι δεν ζχει πλθρω-
κεί κανείσ για τον κόπο του. Πλοι παίξανε δωρεάν και τουσ 
ευχαριςτϊ πάρα πολφ. Οι ςυντελεςτζσ όλοι είναι φίλοι και 
γενικά είναι θ δουλειά μιασ παρζασ. 

- Όταν  κάνετε εμφανίςεισ ποιο είναι το ςχιμα ςασ; 
Το ςχιμα είναι τθσ Κατερίνασ Φατοφρου, θ μπάντα λζ-

γεται "Αςκαρδαμυκτί" και τα βαςικά μζλθ είναι θ Κατερίνα 
Φατοφρου, ο Μάκθσ  Ραπαδόπουλοσ και ο Μιχάλθσ  

Κριτςωτάκθσ. Ραίηουν και 
οι τρεισ ςτο CD, αλλά αυτοί 
είναι και οι ςυνεργάτεσ 
μου ςτισ εμφανίςεισ που 
κάνω. 
     - Ρϊσ προωκείτε το 
CD;  
     Το CD διανζμεται ςε 
δφο ςθμεία ςτθν Ρρζβεηα. 
Υπάρχει βζβαια και ςε 
άλλεσ πόλεισ. Ο τρόποσ 
που χρθςιμοποιοφμε για 
να προωκιςουμε το CD 
είναι οι ηωντανζσ εμφανί-
ςεισ που πραγματοποιοφ-
με. Ζτςι, ςε όποιον αρζ-
ςουμε και κζλει, μπορεί να 
αγοράςει το CD.  
      - Ροφ ςκοπεφετε να 
πραγματοποιιςετε ηωντα-

νζσ ςυναυλίεσ;  
Αρχικά, ξεκινιςαμε από τθν Ρρζβεηα, ςτθ ςυνζχεια πι-

γαμε ςτθν Ακινα, ςτον Τφρναβο, ςτο Βόλο και ςτθν Κοηάνθ. 
Κα προςπακιςουμε όμωσ να πάμε ςε όλθ τθν Ελλάδα, ζτςι 
ϊςτε να ακοφςουν το δίςκο όςοι περιςςότεροι γίνεται. 

- Σκοπεφετε να βγάλετε και άλλο CD;  
Κζλω να ςυνεχίςω να παίηω μουςικι και να βγάηω δί-

ςκουσ. Αλλά δεν μπορϊ να το κακορίςω από τϊρα, γιατί 
μόλισ πριν λίγο χρονικό διάςτθμα βγικε ο πρϊτοσ δίςκοσ και 
κζλω να ξζρω εάν κα ζχει ανταπόκριςθ από τον κόςμο. Εάν 
τελικά ζχει ανταπόκριςθ, τότε πιςτεφω ότι κα ζχει λόγο ςυ-
νζχειασ.  

- Ποια ιταν θ αγαπθμζνθ ςασ ςυναυλία; 
Θ αγαπθμζνθ μου εφχομαι να μθν ζχει γίνει ακόμα. Κάκε 

ςυναυλία που κάνω τθ ηω εξ ολοκλιρου, δθλαδι μου φαίνε-
ται μοναδικι ςτιγμι. Ζτςι κι αλλιϊσ, μου αρζςουν οι ςυναυ-
λίεσ που ζχω κάνει κι ζχω παρακολουκιςει, τισ περιςςότε-
ρεσ φορζσ με ςκοπιά κάπωσ διδακτικι απζναντί μου, ςε ςθ-
μείο που οι φίλοι να με παροτρφνουν να χαλαρϊςω λίγο, 
αλλά εγϊ μζνω προςθλωμζνοσ εκεί. Δεν μπορϊ, επομζνωσ, 
να πω για μια ςυγκεκριμζνθ, υπιρξαν ωςτόςο ςθμαντικζσ 
όταν ζπαιξα με μεγάλουσ καλλιτζχνεσ ςτο ίδιο stage. 

- Είχατε όνειρο να γίνετε μεγάλοσ μουςικόσ; 
Το όνειρό μου είναι κάτι που δθμιοφργθςα να αρζςει. 

Δεν ζχει ςχζςθ αν το ακροατιριο κα είναι 10.000 άτομα ι 
5..., αλλά αν αυτοί οι άνκρωποι ζνιωςαν όπωσ ζνιωςα εγϊ, 
αν υπάρχει ανταπόκριςθ, τότε ςθμαίνει ότι πετφχαμε. Αυτό 
δεν ζχει να κάνει με χριματα ι τθν αναγνωριςιμότθτα, όπωσ 
μπορεί να τθν επιδιϊκει κάποιοσ που είναι ματαιόδοξοσ 
(π.χ. να επιδιϊκεισ τθ διαςθμότθτα μζςω των reality shows 
τθσ τθλεόραςθσ). Είμαι πάρα πολφ μακριά από αυτό και ςαν 
χαρακτιρασ, αλλά και οι άνκρωποι που καυμάηω δεν νομί-
ηω να ζκαναν κάτι τζτοιο. 

- Ευχαριςτοφμε. 
 
 
 
 
 
 

Άλκθςτισ Κυρίτςθ, Άννα Βερυκίου 
Λεωνίδασ Καραμανίδθσ, Β΄ Γυμναςίου  
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Ρϊσ ξεκίνθςε θ ιδζα να ςυνταιριάξετε τθ μουςικι με τθν αρ-
χαία ελλθνικι μυκολογία; 

Κωνςταντίνοσ: Πλο αυτό ξεκίνθςε 2,5 χρόνια πριν, αυτά τα 
ποιιματα και θ μυκολογία ενζπνευςαν το εγχείρθμα. Αρχικά ο 
ιχοσ του πρωταρχικοφ ςχιματοσ τθσ Elusive Aura ιταν θλεκτρικόσ. 
Είχαμε ζρκει εδϊ, ςτο jazz festival, μερικά χρόνια πριν και ςκζφτθ-
κα ότι θ ελλθνικι μυκολογία κα ταίριαηε με τον ιχο τθσ ακουςτι-
κισ κικάρασ και ζπρεπε να προςκζςω ζνα ακόμθ όργανο, οπότε 
ςκζφτθκα ότι το τςζλο "δζνει" με τθν ακουςτικι κικάρα. 

Θ ελλθνικι Μυκολογία είναι κάτι που κουβαλάω μαηί μου. Ρι-
γα ςτθ Γερμανία και ςυνειδθτοποίθςα ότι είμαι Ζλλθνασ. Μςωσ 
είναι πράγματα που μπορεί όταν είμαςτε μικροί να τα βρίςκουμε 
κάπωσ βαρετά, αλλά ο Αχιλλζασ, θ Ελζνθ τθσ Τροίασ..., αυτά είναι 
θ ταυτότθτά μασ, ακόμα κι αν δεν το ςυνειδθτοποιοφμε μερικζσ 
φορζσ. Οπότε όταν πιγα ςτθ Γερμανία ςκζφτθκα να κάνω κάτι με 
ελλθνικοφσ ιχουσ, ελλθνικοφσ ι μεςογειακοφσ ρυκμοφσ και να το 
ςυνδυάςω με μοντζρνα, κλαςικι και τηαη αρμονία˙ το αποτζλεςμα 
δεν κα ιταν κάτι αποκλειςτικά ελλθνικό, αλλά κα ιταν κάτι πολφ 
λυρικό. 

Από πότε παίηετε με αυτό το ςχιμα; 
Γνϊριςα τθ Νατάςα πριν 4 χρόνια, όταν πρωτοπιγα ςτο Βερολί-

νο, αλλά τότε δεν ιταν πολφ "κακαρι" ακόμα θ ιδζα. 
Ρϊσ ςασ φάνθκε θ ιδζα να παίηετε τραγοφδια που ςχετίηονται 

με τθν ελλθνικι μυκολογία; Ρου δεν ςχετίηονται δθλαδι με τθ 
δικι ςασ ιςτορία-παράδοςθ; 

Marithé Van der Aa: Εγϊ προςωπικά είμαι από το Βζλγιο, αλλά 
αιςκάνομαι πολφ Ευρωπαία˙ ςυνδζομαι με τθν ευρωπαϊκι παρά-
δοςθ και ενδιαφζρομαι για όλουσ τουσ ευρωπαϊκοφσ πολιτιςμοφσ. 
Ο αρχαίοσ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ είχε τόςο ςπουδαία επιρροι ςτθ 
βελγικι κουλτοφρα, τθ γαλλικι..., βαςικά ςε όλουσ τουσ ευρωπαϊ-
κοφσ πολιτιςμοφσ. Επομζνωσ, είναι μζροσ και του δικοφ μου πολι-
τιςμοφ. Το βρίςκω ιδιαίτερα ενδιαφζρον και μου αρζςει πολφ θ 
αρχαία ελλθνικι μυκολογία, ο πολιτιςμόσ, θ φιλοςοφία. 

Natasha Jaffe: Πταν ιμουν μικρι είχαμε μάκθμα ςτο πλαίςιο 
τθσ ιςτορίασ για τθν ελλθνικι μυκολογία και ιμουν ενκουςιαςμζ-
νθ με αυτό, με τουσ ιρωεσ και τουσ κεοφσ, τουσ οποίουσ ζβριςκα 
πολφ ενδιαφζροντεσ, ιταν πολφπλευροι, ςφνκετεσ προςωπικότθ-
τεσ, με τα προβλιματά τουσ, τισ ευτυχιςμζνεσ ςτιγμζσ τουσ... Οπό-
τε όταν ο Κωνςταντίνοσ μοφ ανζφερε αυτό το πρότηεκτ, μου κφμι-
ςε εκείνθ τθν εποχι και κεϊρθςα ότι κα ιταν ενδιαφζρον να 
"ξαναεπιςκεφτϊ" αυτζσ τισ ςτιγμζσ μουςικά. 

Ροφ δραςτθριοποιείςτε τϊρα επαγγελματικά; 
Κωνςταντίνοσ: Θ βάςθ μου είναι το Βερολίνο τα τελευταία τζς-

ςερα χρόνια και κάτι. Ραρ’ όλ' αυτά, το Βερολίνο είναι μια βάςθ 
όπωσ ιρκαμε τϊρα εδϊ για να παίξουμε μουςικι. Δεν παίηουμε 
κάκε εβδομάδα, κάκε μζρα ςτο Βερολίνο, αλλά είναι μια καλι 
ςυγκζντρωςθ μουςικϊν και κουλτοφρων. Κάνω κάποια ιδιαίτερα  

μακιματα, ςε μεγάλα παιδιά κυρίωσ, παίηω με διάφορουσ μουςι-
κοφσ και ζχω τα δικά μου ςχιματα. Ρατρίδα μου όμωσ είναι θ 
Ελλάδα και προςπακϊ να ζρχομαι όςο πιο ςυχνά μπορϊ, κυρίωσ 
με τθ μουςικι μου. 

Ροια είναι τα μελλοντικά ςχζδια του ςυγκροτιματοσ; 
Κωνςταντίνοσ: Αυτι τθ ςτιγμι δουλεφουμε ςτο ςτοφντιο, ίςωσ 

βγάλουμε ζνα άλμπουμ με 5-6 τραγοφδια και βίντεο για τθν πε-
ραιτζρω προϊκθςθ. Ζχουμε ιδθ κάνει κάποιεσ θχογραφιςεισ και 
ζχουμε κανονίςει κάποιεσ εμφανίςεισ, π.χ. παίηουμε ςτο Jazz 
Festival ςτο Γκάηι ςτθν Ακινα, το Μάιο. Γενικά, προςπακοφμε να 
κάνουμε περιςςότερθ μουςικι προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ που 
ακοφςατε ςιμερα. 

Τι ςασ ζκανε να αςχολθκείτε με τθ μουςικι και να ακολουκι-
ςετε αυτόν τον τομζα επαγγελματικά; 

Marithé Van der Aa: Εγϊ ξεκίνθςα ςχετικά αργά, γφρω ςτα 13-
14. Ικελα απλά να τραγουδάω, το ζβριςκα διαςκεδαςτικό, είχα 
κάποιο ταλζντο και όςο αςχολοφμουν το ζβριςκα όλο και πιο 
ενδιαφζρον, οπότε άρχιςα τισ ςπουδζσ. Ριγα ςε ακρόαςθ, για να 
διαλζξω κλαςικι ι τηαη κατεφκυνςθ, διάλεξα τηαη και ζμακα πολ-
λά πράγματα... 

Natasha Jaffe: Εγϊ άρχιςα γιατί μου άρεςε πραγματικά ο ιχοσ 
του τςζλο. Οι γονείσ μου είναι και οι δφο τςελίςτεσ και ίςωσ κα 
προτιμοφςαν να αςχολθκϊ με κάτι άλλο, με το οποίο κα ζβγαηα 
ενδεχομζνωσ περιςςότερα χριματα, δικθγόροσ π.χ., αλλά εγϊ 
ικελα πολφ να μάκω τςζλο. Πταν ιμουν ζξι, τουσ ηθτοφςα ςυνε-
χϊσ να μου πάρουν ζνα τςζλο, οπότε ζνα χρόνο μετά κατάλαβαν 
ότι το εννοοφςα και μου πιραν ζνα και με δίδαξαν πϊσ να παί-
ηω... Στα 16 μου που ςκεφτόμουν τι κα ςπουδάςω, επζλεξα τθ 
μουςικι και είμαι πολφ χαροφμενθ για αυτιν τθν επιλογι. 

Κωνςταντίνοσ: Στο ςπίτι είχαμε πολλζσ κικάρεσ, αλλά όταν 
ιμουν 5 χρονϊν είχαμε πάει ςε ζνα φιλικό ςπίτι, όπου υπιρχε 
ζνα πιάνο και ενκουςιάςτθκα, οπότε παρακάλεςα τουσ γονείσ 
μου να μου πάρουν ζνα. Για τθν ακρίβεια, μου πιραν εκείνο το 
πιάνο. Κάπωσ ζτςι ξεκίνθςαν όλα. Λίγα χρόνια αργότερα, βρικα 
πωσ ο ιχοσ τθσ κικάρασ με άγγιηε περιςςότερο. 

Μια πιο γενικι ερϊ-
τθςθ τϊρα... Για εςάσ 
είναι πιο ςθμαντικό να 
ζχει κάποιοσ ταλζντο ι 
θ ςκλθρι δουλειά; 

Κων/νοσ: Το ταλζντο 
μπορεί να ςου δϊςει μια 
καλι αρχι, μπορεί να 
καταλαβαίνεισ κάποια 
πράγματα πιο εφκολα, 
αλλά δεν κα γίνεισ ποτζ 
αρκετά καλόσ αν δεν προςπακείσ, και μάλιςτα ςυνεχϊσ. Ροτζ δεν 
ςταματάσ να προςπακείσ να βελτιϊνεςαι ι να κάνεισ κάτι καινοφ-
ριο. Οπότε, δεν πιςτεφω ςτο ταλζντο, πιςτεφω ςτθ ςκλθρι δου-
λειά. 

Natasha Jaffe: Απλά ζρχεται κάποιο ςθμείο που το ταλζντο δεν 
ζχει καμία ςθμαςία πια. Μςωσ ςτθν αρχι μακαίνεισ λίγο πιο γρι-
γορα από τουσ φίλουσ ςου, αλλά ζχω δει ανκρϊπουσ που δεν 
είχαν αρκετό ταλζντο και τϊρα κάνουν όλα όςα ονειρεφονταν και 
τα πάνε πολφ καλά. Αλλά εξαςκοφνται κακθμερινά. Οπότε κι εγϊ 
ςυμφωνϊ 100% με τον Κωνςταντίνο ςε αυτό. 

 

Εφθ Μπζλλου, τελίνα Ποϊκλι, 
Α΄ Λυκείου 

 

Κωνζηανηίνορ Μαπγαπίηηρ και οι Elusive Aura 

Γλωξίζακε ηνλ Κωλζηαληίλν Μαξγαξίηε θαη ην ζρήκα ηνπ “Elusive Aura” ζην Θεαηξηθό Δξγαζηήξη ζην Κάζηξν ηνπ Άγηνπ 
Αλδξέα ζε κηα κνλαδηθή εκθάληζε, όπνπ παξνπζίαζε ηηο εκπλεπζκέλεο από αξραίνπο κύζνπο θαη πνηήκαηα ζπλζέζεηο ηνπ. 
Μηιήζακε καδί ηνπ γηα ηε δνπιεηά ηνπ, ηε κνπζηθή θαη γλωξίζακε θαη ηα άιια δύν κέιε ηνπ Elusive Aura: ηελ Marithé Van der 
Aa, ηε θωλή ηνπ ζρήκαηνο, από ην Βέιγην θαη ηε Natasha Jaffe, θιαζηθή ηζειίζηξηα από ηηο Η.Π.Α. 
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Δημήηπηρ Παπικινόρ 

θιλαπμονική οπσήζηπα «Καποδίζηπιαρ» 

Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Γλωξίδνληαο ηηο Οξρήζηξεο" ε Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ Μνπζηθνύ Σρνιείνπ επη-
ζθεθζήθακε ηελ Κέξθπξα, όπνπ καο δόζεθε ε επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πξόβα ηεο θηιαξκνληθήο 
νξρήζηξαο «Καπνδίζηξηαο», γλωζηή θαη ωο «Κόθθηλε», θαη λα ζπλνκηιήζνπκε κε ηνλ αξρηκνπζηθό ηεο κπά-
ληαο, θ. Γεκήηξε Παπηθηλό.  

- Τι ςασ τράβθξε και τι 
ςπουδζσ χρειάςτθκε να κάνετε 
για να ακολουκιςετε το επάγ-
γελμα αυτό; 

- Ξεκίνθςα να μακαίνω μου-
ςικι από όταν ιμουν πάρα πο-
λφ μικρόσ, ςε μια από τισ φιλαρ-
μονικζσ τθσ Κζρκυρασ. Στθν 
αρχι, είδα τθ μουςικι λίγο ρο-
μαντικά και λίγο αυκόρμθτα. Το 
γεγονόσ ότι άρχιςα να αςχολοφ-
μαι με τθ μουςικι από μικρόσ 
με ζκανε να τθ δω πολφ ονειρι-
κά. Ρίςτευα ότι μακαίνοντασ 
μουςικι κα γινόμουν ζνασ κα-
ταπλθκτικόσ μουςικόσ, κα αςχο-
λοφμουν ςυνζχεια με τθν τζχνθ 
μου και κα ζδινα πολλζσ ςυναυ-
λίεσ. Θ αλικεια όμωσ ιταν ότι δεν ιταν τόςο εφκολο και τόςο 
ονειρικό όςο το φανταηόμουν, αλλά εκ των υςτζρων δεν μετανιϊ-
νω για το γεγονόσ ότι ζγινα μουςικόσ. 

Οι ςπουδζσ που χρειάηεται κάποιοσ εξαρτϊνται από το τι ακρι-
βϊσ κζλεισ να κάνεισ ςτο χϊρο τθσ μουςικισ και ςε τι ζχεισ κλίςθ 
ςτθ μουςικι. Ραραδείγματοσ χάρθ, δεν ςθμαίνει ότι κάποιοσ που 
είναι εξαιρετικόσ ςυνκζτθσ είναι και πολφ καλόσ εκτελεςτισ κλαρι-
νζτου. Εκείνο που κεωρϊ πιο ςθμαντικό και επιδίωξα ιταν να 
μάκω πολφ καλά ζνα μουςικό όργανο. Εγϊ ζμακα κλαρινζτο, διά-
βαηα πολφ και ζφταςα ςε ζνα πολφ υψθλό επίπεδο κι ζπειτα πιγα 
ςτο εξωτερικό, όπου ςποφδαςα κοντά ςε ζναν ςπουδαίο κλαρινε-
τίςτα. Το άλλο που ζκανα ιταν ςπουδζσ ςε ανϊτερα κεωρθτικά, 
τα οποία λίγο τα βαριόμουν είναι θ αλικεια, όχι πωσ ιμουν κα-
κόσ, απλά ιμουν λίγο τεμπζλθσ με τα κεωρθτικά. Εκείνο που μου 
άρεςε όμωσ ιταν να παίηω μουςικι με άλλουσ και να ςυνεργάηο-
μαι. Για αυτό ζγινα και αρχιμουςικόσ. 

- Πϊσ επιλζγετε τουσ μουςικοφσ που αποτελοφν τθν μπάντα 
ςασ; 

- Η μπάντα μου δεν είναι επαγγελματικι. Είναι μια εραςιτεχνι-
κι μπάντα, όπου θ προςφορά των μουςικϊν είναι εκελοντικι και 
όςοι είναι καλοί, είναι ευπρόςδεκτοι. Δθλαδι κάποιοσ που αγαπά 
τθ μουςικι ζρχεται εδϊ και προςπακεί να παίξει. Άρα δεν ζχω 
κριτιριο επιλογισ. Αν θ μπάντα μου ιταν επαγγελματικι κα ζβαηα 
κριτιρια και κα άμειβα και τουσ μουςικοφσ που τθν αποτελοφν. 
Αυτό όμωσ που ηθτϊ εγϊ από τουσ μουςικοφσ μου είναι να είναι 
ςυνεργάςιμοι, όχι πεικινια όργανα του αρχιμουςικοφ. Δεν είμαι 
δικτάτορασ να τουσ λζω τι να κάνουν και αυτοί πιςτά να ακολου-
κοφν τισ εντολζσ μου. Εγϊ είμαι ο ςυντονιςτισ και προςπακϊ με 
τον τρόπο μου, με τθν αγωγι μου και με τθν πεικϊ μου να κάνω 
τουσ άλλουσ να υπακοφν ςτισ καλλιτεχνικζσ οδθγίεσ και εντολζσ 
που τουσ δίνω. 

- Πϊσ επιλζγετε το ρεπερτόριο για μια ςυναυλία; 
- Τα ρεπερτόριο το επιλζγω ανάλογα με το ποφ είναι να παιχτεί. 
Υπάρχουν ζργα ςοβαρά, ζργα ευχάριςτα, ζργα μικρά, μεγάλα, 
ζργα δφςκολα, εφκολα και ανάλογα με το ποφ κα παίξουμε επιλζ-
γω και το ρεπερτόριο. Δθλαδι μια χριςτουγεννιάτικθ ςυναυλία 
πρζπει να είναι χαροφμενθ, ανάλαφρθ και να περιζχει και μερικά 
χριςτουγεννιάτικα κομμάτια, ενϊ μια παςχαλιάτικθ πρζπει να 
είναι λυπθτερι και πολφ ςοβαρι.  

     - Ροιεσ είναι οι προοπτικζσ 
για ζναν νζο μουςικό ςτθν Ελ-
λάδα και ποιεσ ςτο εξωτερικό; 
     - Εγϊ πιςτεφω ότι ζχουμε 
μπει ςε μια πολφ δφςκολθ φάςθ 
ςαν κοινωνία. Δθλαδι τα πράγ-
ματα δεν είναι τόςο απλά όπωσ 
ιταν πριν χρόνια. Είναι πολφ πιο 
εξειδικευμζνα, βομβαρδιηόμα-
ςτε με τθν πλθροφο-ρία˙ ςτθν 
εποχι του δαςκάλου μου, λίγο 
καλόσ να ιςουν, ακόμα και μζ-
τριοσ, ζκανεσ πολλά πράγματα. 
Στθν εποχι τθ δικι μου ιταν πιο 
υψθλζσ οι απαιτιςεισ. Τϊρα, 
ςτα παιδιά είναι ακόμα πιο υψθ-
λζσ. Οι προοπτικζσ πιςτεφω για 
εκείνουσ που είναι πολφ μελετθ-

ροί και πολφ ςοβαροί με αυτό που κάνουν δεν κα είναι 
άςχθμεσ. Για εκείνουσ που ζχουν και ταλζντο κα είναι ακόμα 
καλφτερεσ. Για εκείνουσ όμωσ που είναι αςόβαροι τα πράγμα-
τα κα είναι άςχθμα. Τϊρα, αν ιταν να ςυγκρίνω τθν Ελλάδα 
με το εξωτερικό δεν μπορϊ να ςασ πω ότι το εξωτερικό είναι ο 
παράδειςοσ και εδϊ θ κόλαςθ. Ριςτεφω όμωσ ότι ζνασ μουςι-
κόσ ι μάλλον ζνασ που ςπουδάηει πρζπει να πάρει κάποια 
ςτοιχεία του εξωτερικοφ και μετά το ποφ κα ςταδιοδρομιςει 
και το ποφ κα βρει ευκαιρία να εργαςτεί είναι μια άλλθ υπό-
κεςθ. Αλλά κεωρϊ ότι και για αυτοφσ που κα γίνουν μουςικοί 
και για εκείνουσ που κα γίνουν γιατροί και για εκείνουσ που 
κα γίνουν δικθγόροι, ζνα πζραςμα από το εξωτερικό για να 
δουν πϊσ είναι τα πράγματα δεν κα ιταν κακόλου άςχθμο, 
γιατί, όπωσ και να το κάνουμε, χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία ζχουν 
πολφ καλφτερθ μουςικι παιδεία από ό,τι ζχει θ Ελλάδα.  
- Τι ςυμβουλζσ κα μασ δίνατε όςον αφορά τισ μουςικζσ μασ 
ςπουδζσ; 
- Πρώτα από όλα να βεβαιωκείτε ότι αγαπάτε πραγματικά τθ 
μουςικι και ότι ζχετε διαλζξει το ςωςτό κομμάτι τθσ μουςικισ 
που ςασ ταιριάηει και να εςτιάςετε ςε αυτό το πράγμα. Δθλα-
δι, ςασ αρζςει να αςχολείςτε με τα κεωρθτικά, να παίηετε 
μουςικι δωματίου; Κάντε αυτό που προτιμάτε και αγαπάτε. 
Άλλο που πρζπει να κάνετε είναι καλζσ ςπουδζσ και να εμβα-
κφνετε όςο περιςςότερο μπορείτε ςε αυτό που πραγματικά 
ςασ αρζςει. Το πιο βαςικό, όμωσ, είναι να δίνετε ςοβαρότθτα 
και μπορεί αυτό να ςασ φανεί περίεργο, αλλά για να πετφχετε 
ςτθ μουςικι δεν αξίηει να είςτε μόνο καλοί μουςικοί, αλλά και 
καλοί άνκρωποι. Αν είςαςτε καλοί άνκρωποι κα γίνετε και 
καλοί μουςικοί, γιατί θ μουςικι είναι μια τζχνθ ανταγωνιςτι-
κι, διότι ο μουςικόσ κουράηεται και εξατμίηεται θ δουλειά του. 
Ο ιχοσ είναι ςαν το χτφπθμα των δαχτφλων. Ζχει ανάγκθ από 
κάπου να πιαςτεί. Θ τζχνθ του μουςικοφ είναι λίγο μυςτιρια, 
είναι θ αλικεια. Δεν ςθμαίνει, επειδι ζπαιξα καλά χτεσ ότι κα 
παίξω καλά και αφριο. Γιατί αν είμαι επιφανειακά διαβαςμζ-
νοσ και όχι ςε φόρμα δεν μπορϊ να παίξω. Θ μουςικι κζλει 
προςπάκεια, επιμονι και εξάςκθςθ.        
 

Εβελίνα Κοτςαρίνθ, Λυδία Γεωργίου, 
Α΄ Γυμναςίου 
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Ένα ταξίδι στη μουσική του 21ου αιώνα 
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Κακϊσ θ μουςικι γίνεται πολφπλευρθ και γιγαντϊνεται ςε ζναν κολοςςό τζχνθσ και δθμιουργίασ, γίνεται αρκετά δφ-
ςκολο να μελετθκεί. Ζτςι αποφαςίςαμε ςε αυτι τθ ςτιλθ να αναλφουμε ςε κάκε τεφχοσ μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίο-
δο προκειμζνου να τθν αποδίδουμε ςτθ ςωςτι τθσ διάςταςθ.  

 Διαδίκτυο  
Το διαδίκτυο ιταν 

ίςωσ και θ κυριότερθ 
κινθτιρια δφναμθ για 
τθν «Μθχανι των     
Τάςεων» και οι τάςεισ 
ιταν πάντα κάτι που 
απαςχολοφςε τισ με-
γάλεσ διςκογραφικζσ 
εταιρίεσ. Το διαδίκτυο 
ζχει τθν ιδιότθτα να 
κάνει τουσ άγνωςτουσ 
διάςθμουσ, τουσ διά-
ςθμουσ ακόμα διαςθ-
μότερουσ, αλλά και 
τουσ «μικροφσ» αςι-
μαντουσ. Διότι, μζςα 
ςε αυτόν τον τεράςτιο 
όγκο πλθροφοριϊν 
είναι πολφ εφκολο να 
χακεί κανείσ. Ρολλοί 
ταλαντοφχοι μουςικοί αναδείχκθκαν μζςω του δια-
δικτφου, αλλά και πολλοί παραμζνουν ακόμα 
κρυμμζνοι. Ο όλο και αυξανόμενοσ όγκοσ του και θ 
απόρριψθ των αρχικϊν διςταγμϊν των ίδιων των 
μουςικϊν για τθ δυνατότθτα εφκολθσ παραβίαςθσ 
των νόμων περί πνευματικϊν δικαιωμάτων μζςω 
αυτοφ, δείχνουν ότι το διαδίκτυο ιρκε για να μεί-
νει και ςτθ μουςικι. 

 Νοςταλγία  
Τα τελευταία χρόνια είναι εφκολο να παρατθρι-

ςει κανείσ ότι ζνα μεγάλο μζροσ των τάςεων είναι 
βαςιςμζνο ςτθ νοςταλγία των προθγοφμενων γε-
νιϊν και τθν επικυμία των μικρότερων να βιϊςουν 
και αυτοί τθν «ςκθνι του Seattle» ι τθν 
«Ψυχεδζλεια των 60’s» ι ακόμα τον 
«νεορομαντιςμό των 80’s». Οπότε είναι φυςικό να 
υπάρχουν αναβιϊςεισ πολλϊν μουςικϊν ειδϊν 
όπωσ Synthpop, Grunge, κλαςικοφ Rock και πολλϊν 
ακόμα παλαιότερων ειδϊν.  

Είδθ που ςθμάδεψαν τθ 
δεκαετία μζχρι ςτιγμισ:  
 
Hip-Hop 
Ιταν αναμενόμενο για 
αυτό το είδοσ να ςυνεχί-
ηει να μεγαλϊνει και να 
γίνεται πιο δθμοφιλζσ 
μετά από τθν τεράςτια 
επιτυχία που είχαν πολ-
λοί ράπερσ, MCs και DJs 
τθν περαςμζνθ δεκαετία. 
Το hip-hop ςυνεχίηει να 
εξελίςςεται μζςα ςτθν 
τζταρτθ δεκαετ ία 
φπαρξισ του.  
 
ΕDM  
Το είδοσ EDM γίνεται 
mainstream και αποκτά 
ιδιαίτερθ φιμθ, κακϊσ 

πολλά νζα υποείδθ προκφπτουν.  
 
Teen Pop (Boy/Girl Bands) 
Μςωσ και θ κυριότερθ αναβίωςθ τθσ δεκαετίασ. Τισ 

εποχζσ τθσ δεκαετίασ του '90 μάσ κφμιςαν ςυγκροτιμα-
τα όπωσ οι One Direction και οι Fifth Harmony. 

 
K-Pop  
Θ K-Pop ι Korean Pop, είναι μια από τισ τελευταίεσ 

«τρζλεσ» ςτθ μουςικι. Ρολλά κορεάτικα ςυγκροτιματα 
όπωσ οι BTS, BIGBANG και οι EXO κατάφεραν να ανα-
δειχκοφν μζςω του διαδικτφου.   

 
Latin-Pop/Reggaeton  
Μετά τθν επιτυχία καλλιτεχνϊν όπωσ θ Shakira τθν 

προθγοφμενθ δεκαετία, θ Latin pop παραμζνει ζνα αρ-
κετά δθμοφιλζσ είδοσ. 

 
 

Άρτεμισ Κουνάδθ, Β΄ Λυκείου 

Δεκαετία 2010 

Στθν τελευταία μασ ςτάςθ ςε αυτό το μουςικό ταξίδι μζςα από τισ δεκαετίεσ, κα μιλιςουμε για τθ δεκαετί-
α που διανφουμε αυτιν τθ ςτιγμι. Ραρότι μασ είναι δφςκολο να το πιςτζψουμε, θ δεκαετία του 2010 είναι 
πλζον κοντά ςτο τζλοσ τθσ και ιρκε θ ςτιγμι να εξετάςουμε τισ τάςεισ που μασ άφθςε ςε ςχζςθ με τθ μουςι-
κι. Πμωσ για να το κάνουμε αυτό κα πρζπει να εξετάςουμε τον τρόπο που θ μουςικι βιομθχανία κινικθκε 
αυτά τα τελευταία χρόνια. 
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βιβλιοκριτική 

 

Ο ξένος, Άλμπερ Καμύ 
 

     Ο Ξζνοσ είναι ζνα μυκιςτόρθμα του Αλμπζρ Καμφ που δθμοςιεφκθκε το 1942. Ο ιρωασ είναι ενδιαφζρων, 
ακριβϊσ επειδι δεν ζχει κανζνα ενδιαφζρον και φζρει το όνομα Μερςϊ. Είναι ζνασ αντιθρωικόσ ιρωασ, που 
δεν παίρνει καμία απόφαςθ, δεν χαίρεται ι δεν λυπάται ανάλογα με τισ περιςτάςεισ, οφτε όταν πεκαίνει θ 
μθτζρα του, οφτε ςτα καλά ι ςτα κακά τθσ ηωισ. Πλα γι’ αυτόν είναι ίδια και αδιάφορα, δεν τον νοιάηει να 
παντρευτεί τθν αγαπθμζνθ του, δζχεται ό,τι του ηθτάνε, όχι από ενδιαφζρον και ςυμφωνία, αλλά από μια 
ςυγκατάβαςθ πακθτικότθτασ. Κι ενϊ όλα τον αφινουν παγερά αδιάφορο, διαπράττει ζναν φόνο, χωρίσ καλά-
καλά να ςυνειδθτοποιιςει κανείσ γιατί τον ζκανε. Σκοτϊνει ζναν Άραβα. Το ερϊτθμα που γεννάται ςτον ανα-
γνϊςτθ είναι γιατί ο Μερςϊ ςκότωςε. Είναι αυτό που απευκφνει ο ειςαγγελζασ ςτο δικαςτιριο και πιο ςυγκε-
κριμζνα ςτον κατθγοροφμενο. Ιταν εκ προμελζτθσ, όπωσ ιςχυρίηεται ο δικαςτικόσ λειτουργόσ, ι ιταν θ κακιά 
ςτιγμι, όπωσ είπε ζνασ μάρτυρασ; Γιατί ζνασ φιλιςυχοσ γενικά άνκρωποσ μπορεί να κάνει το κακό; Θ όλθ 
φφςθ του ιρωα και θ απακισ ςυμπεριφορά του δείχνουν ίςωσ γενικότερα τθ ςτάςθ μιασ μερίδασ των ςθμερι-
νϊν ανκρϊπων, οι οποίοι είναι “ξζνοι” προσ ό,τι ςυμβαίνει γφρω τουσ και δεν μποροφν να ςυμμετάςχουν 

ενεργά ς’ αυτό. Ο Μερςϊ προςεγγίηει το αίςκθμα του κανάτου με ψυχρότθτα και ζχει μετριάςει τθν κλίμακα των ςυναιςκθμάτων του.  
Για τον Μερςϊ όλα είναι και φαίνονται αδιάφορα. Μπροςτά ςτθν άβυςςο τθσ ηωισ, αυτόσ ο άνκρωποσ είναι κατ’ ανάγκθν αναποφάςι-
ςτοσ και άβουλοσ, όςο κι αν κλονίηεται από τισ εξελίξεισ. Ι μιπωσ όςο παράλογοσ είναι ο ίδιοσ, τόςο παράλογθ είναι και θ κοινωνία, 
που βλζπει επικετικά, καχφποπτα, εχκρικά όποιον διαφζρει από τισ νόρμεσ που εκείνθ κζτει; Πποιον δεν κλαίει τθ μάνα του, όποιον 
είναι εςωςτρεφισ, όποιον δεν εκδθλϊνεται με τα όρια και τουσ κανόνεσ που ςυνικωσ ιςχφουν…  

 

Αποςτολία Ντάκουλα, Α΄ Λυκείου 

 

Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου 
 

«Θ απολογία του Κεόφιλου Τςάφου» γράφτθκε από το Νίκο Κοφνδουρο κατά τθ διάρκεια τθσ δικτατορί-
ασ, τον Απρίλιο του 1973, όταν ο γνωςτόσ ςκθνοκζτθσ ιταν αυτοεξόριςτοσ ςτο Λονδίνο. Ζναυςμα τθσ ςυγγρα-
φισ αποτζλεςε ζνα ζγκλθμα που ςυγκλόνιςε το Ρανελλινιο, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του εβδομιντα, όταν 
ζνασ πρϊθν ΕΣΑ-τηισ δολοφόνθςε τθ ςφντροφό του. Ο Τςάφοσ, γζννθμα ενόσ ςχιηοφρενικοφ ςυςτιματοσ, κα 
διαπράξει τθ δολοφονία τθσ ςυντρόφου του, τθσ αριςτερισ φοιτιτριασ Καίτθσ. Μζςω τθσ τζλεςθσ τθσ απο-
τρόπαιθσ πράξθσ, ο Τςάφοσ επιλζγει να ταυτιςτεί με το Κράτοσ και τθ Βία, με τθν απάνκρωπθ δικτατορία. 
Ραρόλα αυτά, ςτθν απολογία του, ο Κεόφιλοσ Τςάφοσ δθλϊνει ‘‘ΑΨΟΓΟΣ’’: καλόσ χριςτιανόσ, πατριϊτθσ και 
υπθρζτθσ του κακεςτϊτοσ. Επίςθσ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το ζργο αυτό είναι διαχρονικό και επίκαι-
ρο.  Αναδεικνφει τισ ςυνζπειεσ του φανατιςμοφ και τθσ ταφτιςθσ με τον ολοκλθρωτιςμό ςτθν ψυχι ενόσ αν-
κρϊπου, ακόμα και τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηοφμε ςιμερα. 

 

Ηζνια Ροφςςου, Α΄ Λυκείου 

θέατρο 

    Το χαϊκοφ (ιαπωνικά: 俳句, δθλαδι «αςτείοσ ςτίχοσ») είναι μια ιαπωνικι ποιθτικι φόρμα. Ραραδοςιακά αποτε-

λείται από τρεισ ςτίχουσ των 5, 7, 5 ςυλλαβϊν, ωςτόςο ςτθ Δφςθ ςυναντάμε παραλλαγζσ ςτον αρικμό των ςυλλα-
βϊν. Το χαϊκοφ είναι με ςυνολικά 17 ςυλλαβζσ θ πιο ςφντομθ μορφι ποίθςθσ ςτον κόςμο. 
Στο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Γϋ Γυμναςίου, οι μακθτζσ του Γ2 του Μουςικοφ Σχο-
λείου πειραματίςτθκαν κι ζγραψαν τα δικά τουσ χαϊκοφ κι εμείσ τα μοιραηόμαςτε μαηί ςασ! 

俳句 

Χαϊκού 

Τα φώτα σβήνουν  
τα βιβλία σωπαίνουν 
κ’ η πόλη ωχρή. 
Διμθτρα Σοφιανοφ 

   

Ο χρόνος τρέχει 
φτάνει στον τερματισμό 
εσύ στα μέσα. 
Μάριοσ Ρρζντηασ 

   

Εξαφανίστηκε 
κανένας δεν τον είδε 
μαύρισαν όλα. 
Λεωνίδασ Ροϊκλισ 

   
Σπάσαν τα φτερά 
η καρδιά από πάγο 
χαμογέλα μου. 
Γιϊργοσ Μποφρασ 

   

Χιόνια και βροχές 
πολύ κρύος χειμώνας 
μα πού χάθηκες; 
Σταφροσ Ρρζντηασ 

   
Οι ομιλίες  
είναι πολλές 
αλλά ο κόσμος άφαντος. 
Άννα Φϊτου 

   

Η άνοιξη φέρνει 
τα πουλιά 
και μια δόση χαράς. 
Εφα Σακκά 

   
Πρασίνισαν οι κάμποι 
και τα χωράφια 
αλλά κάτι λείπει. 
Κατερίνα Ράνου-Ρανοφςθ 

   



Τ
έ
χ
ν
ε
ς

 κ
α

ι 
Γ
ρ

ά
μ

μ
α

τα
 

Σ
υ

ν
ε
ν
τε

ύ
ξ
ε
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

λ
ε
ίο

υ
 

                                                                      Σηη Διαπαζών         θύλλο  No 14        Αππίλιορ-Μάιορ 2018                       Σελίδα 14 

 

Πανελλήνιος και Παγκύπριος Μουσικός Διαγωνισμός  
 

     Στον Ρανελλινιο και Ραγκφπριο Μουςικό Δια-
γωνιςμό τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Λογοτεχνϊν διακρί-
κθκαν δφο μακθτζσ του ςχολείου μασ, ο Απόςτο-
λοσ Βερφκιοσ και θ Νεφζλθ Βερυκίου. Στον Από-
ςτολο απονεμικθκε ο Δεφτεροσ Ζπαινοσ Μουςι-
κισ για ταινία (soundtrack) για το ζργο του με τίτ-
λο «If only it wasn’t a dream» και ςτθ Νεφζλθ ο 
Δεφτεροσ Ζπαινοσ Ενορχιςτρωςθσ για το ζργο τθσ 
«Clouds from the past». Και ςτισ δφο ςυμμετοχζσ 
βραβεφτθκε και ο μακθτισ Σταφροσ Ρρζντηασ, ο 
οποίοσ ζπαιξε πιάνο ςτισ δφο ςυνκζςεισ. 

Τα παιδιά παραβρζκθκαν ςτθν εκδιλωςθ απονομισ βραβείων που ζλαβε χϊρα ςτισ 2 Μαρτίου ςτθν Αίκουςα τθσ 
Χ.Α.Ν. ςτθν Ακινα, παρουςία ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων των γραμμάτων και των τεχνϊν, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ιταν 
και ο μουςικοςυνκζτθσ Γιϊργοσ Χατηθνάςιοσ, τιμϊμενο πρόςωπο τθσ βραδιάσ. 

Για τθ βραδιά απονομισ γράφει θ Νεφζλθ: 
Είχε πολφ κόςμο, ο οποίοσ όςο περνοφςε θ ώρα πφκνωνε, ώςπου γζμιςε εντελώσ τθ μεγάλθ αίκουςα. Θ εκδιλωςθ ξεκί-

νθςε με τθν εκτζλεςθ δυο γνωςτών τραγουδιών του Γ. Χατηθνάςιου, τον οποίο είχαμε τθν τιμι να δοφμε από κοντά και να 
ακοφςουμε τα λίγα λόγια που μασ απθφκυνε. Παντοφ γφρω μου νζα παιδιά περίμεναν με ανυπομονθςία να παραλάβουν 
τα βραβεία τουσ. Μόνο που εμζνα, αυτό που με ςυγκίνθςε περιςςότερο δεν ιταν οφτε το χαρτί με το όνομά μου, οφτε τα 
χειροκροτιματα και οι φωτογραφίεσ. Ζφυγα από τθν άδεια πλζον αίκουςα, προςπακώντασ να μθν ξεχάςω ποτζ τα λόγια 
με τα οποία, μασ είπε ο κ. Χατηθνάςιοσ, τον ςυμβοφλευε ο πατζρασ του: «Όταν δεν ςε χειροκροτοφνε, μελζτα. Όταν ςε 
χειροκροτοφνε, μελζτα περιςςότερο». 

 

Ομάδα Ρομποηικήρ «C--» 
 

Τθν Κυριακι 4 Μαρτίου 2018, ςτθν Ακινα, ςτο Κλειςτό Ολυμπιακό Γιπεδο Γαλατςίου πραγματοποιικθκε o Ρανελλινι-
οσ Διαγωνιςμόσ Εκπαιδευτικισ ομποτικισ ςτον οποίο ςυμμετείχε και το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ με τθν ομάδα ο-
μποτικισ Λυκείου «C- -» που αποτελείται από τουσ μακθτζσ: Γάτςιο Γιάννθ, Μπζλλου Εφθ, Ροϊκλι Στελίνα, οπόκθ Ρανα-
γιϊτθ και Ράκο Τάςο, με υπεφκυνο τον κακθγθτι Μακθματικϊν Κϊτςθ Μάνκο και τεχνικό ςφμβουλο τον κακθγθτι Ρλθ-
ροφορικισ Σοφιανό Κωνςταντίνο. 

Οι μακθτζσ είχαν λάβει μζροσ ςτον Ρεριφερειακό Διαγωνιςμό 
Εκπαιδευτικισ ομποτικισ που διεξιχκθ το Σάββατο 24 Φεβρουαρί-
ου 2018 ςτα Γιάννενα και θ ομάδα απζςπαςε τθν δεφτερθ κζςθ εξα-
ςφαλίηοντασ το ειςιτιριο για τον Ρανελλινιο Διαγωνιςμό. 

Το κζμα του διαγωνιςμοφ αφοροφςε ςτθν «Αειφόρο Ανάπτυξθ 
και Επιχειρθματικότθτα». Το ομπότ που καταςκεφαςε θ ομάδα ζχει 
ωσ αποςτολι τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ με τρόπο φιλικό 
προσ το περιβάλλον και τθ μεταφορά απορριμμάτων ςε ειδικό χϊρο 
ςυλλογισ. Ζχει εξοπλιςτεί με αιςκθτιρεσ χρϊματοσ και αποςτάςεωσ 
και μεταφζρει θλιακό Power Bank το οποίο φορτίηει ςυςκευζσ με 
ενζργεια ίςθ των 5V. 

 
τελίνα Ποϊκλι, Α΄ Λυκείου 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

Επιτυχίες στα Μαθηματικά! 

 
Συνεχίηοντασ τθν «παράδοςθ» του Μουςικοφ Σχολείου ςτισ επιτυχίεσ ςτουσ 

Διαγωνιςμοφσ τθσ Μακθματικισ Εταιρείασ, πζραςαν ςτθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνι-
ςμοφ "Ευκλείδθσ 2017-18" οι μακθτζσ: 
 Σταφροσ Ρρζντηασ (Γϋ Γυμναςίου) 
 Απόςτολοσ Βερφκιοσ (Βϋ Λυκείου) 
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Σφμπραξθ Μουςικοφ Σχολείου  
Ρρζβεηασ και Αγρινίου 

 

Στισ 28 Μαρτίου 2018 το Μουςικό Σφνολο Ζντεχνου 
Λαϊκοφ Τραγουδιοφ ταξίδεψε ςτο Αγρίνιο για μια μου-
ςικι ςφμπραξθ με το Μουςικό Σχολείο Αγρινίου. Στθ 
ςυναυλία που πραγματοποιικθκε ςτθν αίκουςα τελε-
τϊν του ςχολείου ςυμμετείχαν αρκετά μουςικά ςφνο-
λα, ενϊ θ υποδοχι του δικοφ μασ ςυνόλου ιταν ιδιαί-
τερα κερμι και κζρδιςε πλοφςιο χειροκρότθμα.                                                           

 

Το Μουςικό Σχολείο Ρρζβεηασ ςτο φεςτιβάλ "Ξάνκθ, Ρόλισ Ονείρων 2018" 

 
Τθν Ξάνκθ επιςκζφκθκε και φζτοσ ομάδα μακθτϊν και κακθγθτϊν του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ με αφορμι το 

φεςτιβάλ "Ξάνκθ: Ρόλισ Ονείρων Μουςικϊν Σχολείων 2018" που διεξιχκθ το τριιμερο 26 με 28 Απριλίου. 
Τθν Ρζμπτθ, θμζρα ζναρξθσ τθσ διοργάνωςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν τθ ςυναυλία

-αφιζρωμα ςτο ζργο των Ξυδάκθ - Παπάηογλου - Ραςοφλθ 
από το Μουςικό Σχολείο Ξάνκθσ. Τθν Ραραςκευι το πρωί, 
οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν τισ υπαίκριεσ ςυναυλίεσ των 
Μουςικϊν Σχολείων ςτα διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ. Το με-
ςθμζρι, οι ομάδεσ τθσ ορχιςτρασ και τθσ χορωδίασ παρα-
βρζκθκαν ςτα βιωματικά εργαςτιρια του Νίκου Κυπουργοφ 
και τθσ Εριφφλλθσ Δαμιανοφ αντίςτοιχα. Επίςθσ, 6 παιδιά 
του Σχολείου μασ ςυμμετείχαν ςτο εργαςτιριο Αυτοςχζδιων 
Κρουςτϊν του Νίκου Τουλιάτου.  

Το απόγευμα τθσ ίδιασ μζρασ δόκθκε ςτθν κεντρικι πλα-
τεία θ υπαίκρια παράςταςθ των ςυνόλων του Μουςικοφ 
Σχολείου Ρρζβεηασ: Το Σφνολο Ευρωπαϊκισ Μουςικισ με 
υπεφκυνο κακθγθτι τον κ. Γιάννθ Ραππά και τθν κ. Διμθ-
τρα Μιμίκου, κακϊσ και το Σφνολο Ζντεχνθσ Λαϊκισ Μουςι-
κισ με υπεφκυνο κακθγθτι τον κ. Ρζτρο Τςολάκθ και τθν κ. 
Βάλια Σπακάρα προςζφεραν ευχάριςτεσ μουςικζσ ςτιγμζσ 
ςε κεατζσ και περαςτικοφσ. Τελευταίο εμφανίςτθκε το Σφ-
νολο Jazz ςτον κεντρικό πεηόδρομο τθσ πόλθσ, κλζβοντασ 

τισ εντυπϊςεισ και το χειροκρότθμα των παρευριςκομζνων.  
     Το Σάββατο, 28 Απριλίου, μετά τα πρωινά εργαςτιρια, 
όλοι οι μακθτζσ των Μουςικϊν Σχολείων ζδωςαν το από-
γευμα το παρϊν ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ, όπου και 
παρουςιάςτθκαν κατά ςειρά: τα Ελλθνόφωνα τραγοφδια Κ. 
Λταλίασ & Body Music του Simone Mongelli, ςτθ ςυνζχεια θ 
κεντρικι ςυναυλία τθσ ορχιςτρασ και χορωδίασ και τζλοσ τα 
αυτοςχζδια κρουςτά. 
Για τρεισ θμζρεσ θ Ξάνκθ ιταν θ μουςικι πρωτεφουςα τθσ 
Ελλάδασ! 
Τθν ευχαριςτοφμε για τθ φιλοξενία, εισ το επανιδείν! 

Δανειστική Βιβλιοθήκη Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας 
 

Ζπειτα από μια διετι προςπάκεια εμπλουτιςμοφ τθσ ςχολικισ μασ βιβλιοκικθσ (θ οποία φυςικά δεν ςταματά εδϊ) 
καταφζραμε να προςκζςουμε περιςςότερουσ από 500 τίτλουσ βιβλίων χάρθ ςτισ ευγενικζσ δωρεζσ εκδοτικϊν οίκων που 
πρόκυμα ανταποκρίκθκαν ςτο αίτθμά μασ. Το ευχάριςτο αυτό αποτζλεςμα μασ ανάγκαςε να επεκτείνουμε ακόμα και τα 
ράφια τθσ βιβλιοκικθσ, κακϊσ τα βιβλία πλζον δεν χωροφςαν ςτα ιδθ υπάρχοντα! 

Για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του εγχειριματοσ οφείλουμε πρωτίςτωσ να ευχαριςτιςουμε τουσ αναγνϊςτεσ και ςτακε-
ροφσ υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ εφθμερίδασ, κακϊσ θ αγορά του ςκελετοφ dexion καλφφκθκε από τα ζςοδα τθσ εφθμερί-
δασ, ωςτόςο κερμά ευχαριςτοφμε τον κ. Καράμπελα Νίκο για τθν προςφορά ξυλουργικοφ υλικοφ, τον κ. Σπυράλατο Γιάν-
νθ για τθν προςωπικι εργαςία που πρόκυμα προςζφερε, κακϊσ και τον κ. Zάχο Κωνςταντίνο για τθ βοικειά του. 



 

Το Μοςζικό Σσολείο ζηο θεζηιβάλ ᾌδονηερ και Ψάλλονηερ ἐν ηῇ καπδίᾳ ζηην Καβάλα 
 

Θ Ραραδοςιακι Χορωδία του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ, υπό 
τθ διεφκυνςθ τθσ κακθγιτριασ κ. Κωνςταντίνασ Ρετρινιϊτθ, πλαιςιω-
μζνθ με ορχιςτρα παραδοςιακϊν οργάνων, ςυμμετείχε με μεγάλθ 
επιτυχία ςτο τετραιμερο φεςτιβάλ «ᾌδοντεσ και Ψάλλοντεσ ἐν τῇ 
καρδίᾳ» ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ. Στο φεςτιβάλ ςυμμετείχαν ςυνολι-
κά 16 Μουςικά Σχολεία απ’ όλθ τθν Ελλάδα, πάνω από 800 μακθτζσ 
και ςυνοδοί, αλλά και πολλοί καλλιτζχνεσ και ςθμαντικά ονόματα 
τθσ βυηαντινισ και λόγιασ μουςικισ. Οι μακθτζσ είχαν τθν ευκαιρία 
να παρουςιάςουν το πρόγραμμά τουσ, ενϊ παράλλθλα παρακολοφ-
κθςαν βιωματικά εργαςτιρια και ςεμινάρια από κορυφαίεσ προςωπικότθτεσ τθσ Ραραδοςιακισ Μουςικισ.  

 

«Θμζρεσ Μουςικισ 2018» 
Ραρουςίαςθ των Συνόλων του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ ςτθν Παςθ 

 

Με ζνα τριιμερο μουςικό φεςτιβάλ το Μουςικό Σχολείο παρουςίαςε, όπωσ κάκε χρόνο, τα μουςικά ςφνολα που προετοιμάηονται κα-
κόλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, αναδεικνφοντασ για άλλθ μια φορά τα μικρά καφματα που αντζχουν και ςυμβαίνουν ςτο Δθμόςιο ςχολείο... 

Τθ ςυναυλία τθσ 16θσ Μαΐου άνοιξε το Μουςικό Σφνολο Ζντεχνθσ Λαϊκισ Μουςικισ, με υπεφκυνο διδαςκαλίασ και ενορχιςτρωςθσ τον 
κ. Ρ. Τςολάκθ, ενϊ ςτο τςζλο ςυμμετείχε θ κ. Β. Σπακάρα. Το ςφνολο παρουςίαςε ζνα 
αφιζρωμα ςτο Σταφρο Ξαρχάκο με αγαπθμζνα τραγοφδια του ςυνκζτθ και δφο κινθματο-

γραφικά κζματα. Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε το 
Σφνολο Ραραδοςιακισ Χορωδίασ, με υπεφκυνθ 
κακθγιτρια τθν κ. Κ. Ρετρινιϊτθ, πλαιςιωμζνο 
από μζροσ του Συνόλου Ραραδοςιακισ Μουςικισ 
υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Β. Τριάντθ, παρουςιάηο-
ντασ παραδοςιακά τραγοφδια από διαφορά μζρθ 
τθσ Ελλάδασ: Κράκθ, Λκαρία, Χαλκιδικι και Καππα-
δοκία, με ζνα μάλιςτα εκτελεςμζνο ςε καππαδοκι-
κι διάλεκτο. Ακολοφκθςε το Σφνολο τθσ Ραραδο-
ςιακισ Ορχιςτρασ, με υπεφκυνο κακθγθτι τον κ. 

Β. Τριάντθ, παρουςιάηοντασ μια δεμζνθ επιλογι οργανικϊν ςκοπϊν και τραγουδιϊν του 
ελλθνικοφ δθμοτικοφ ρεπερτορίου. Θ βραδιά ζκλειςε ατμοςφαιρικά με δυο κομμάτια από 
τθν τάξθ του παραδοςιακοφ κλαρίνου υπό τθ διεφκυνςθ του κακθγθτι κ. Α. Βαγγελάκθ. 

     Στισ 17 Μαΐου ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ μακθτικϊν μουςικϊν ςυμπράξεων με μια 
ποικιλία μουςικϊν ςυνκζςεων και ςχθμάτων υπό τθ διεφκυνςθ των κακθ-
γθτριϊν και κακθγθτϊν πιάνου, βιολιοφ, ακορντεόν και φλάουτου: Δ. 
Μποφρδου, Ν. Δελβινιϊτθ, . Νιφοράτου, Κ. Βαγγζλθ, Κ. Κεραςοβίτθ, Δ. 
Μιμίκου, Σ. Κατςοφρα και Α. Κφμθ. Συμμετείχαν παιδιά από όλεσ τισ τάξεισ 
του ςχολείου, ακόμα και οι μακθτζσ τθσ Αϋ Γυμναςίου, οι οποίοι μασ παρου-
ςίαςαν κομμάτια που προετοιμάηουν κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων, 
αλλά και εκτενζςτερεσ ςυνκζςεισ που προετοίμαςαν για τθ ςυναυλία. 
 
 
 

Στισ 18 Μαΐου το πρόγραμμα άνοιξε θ Χορωδία Ευρωπαϊκισ Μουςι-
κισ, με υπεφκυνθ τθν κακθγιτρια κ. Ν. Δελβινιϊτθ, με ζνα «Αφιζρωμα 
ςτθ μελοποιθμζνθ ποίθςθ», ενϊ ακολοφκθςε θ Κικαριςτικι Ορχιςτρα, 
υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Χάρθ Οικονόμου, με ζνα «Αφιζρωμα ςτισ μουςι-
κζσ του Κόςμου», κατά το οποίο απολαφςαμε μελωδίεσ από τθν Ευρϊπθ, 

τθ Βόρεια και τθ Λατινι-
κι Αμερικι. Το φεςτιβάλ 
ζκλειςε θ Ορχιςτρα 
Ευρωπαϊκισ Μουςικισ 
του ςχολείου, με υπεφ-
κυνουσ κακθγθτζσ τον κ. 
Γ. Ραππά και τθν κ. Δ. 
Μιμίκου, θ οποία πα-
ρουςίαςε ζνα «Αφιζρωμα ςτισ Εκνικζσ Μουςικζσ Σχολζσ», με ζργα των Grieg, Dvorak, Bar-
tok, Σκαλκϊτα και Granados. 

Οι ερμθνείεσ των παιδιϊν που τραγοφδθςαν, κακϊσ και των εκτελεςτϊν των οργάνων ιταν ςυγκινθτικζσ και κζρδιςαν το κερμό χειρο-
κρότθμα του ακροατθρίου, που γζμιςε το Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ πόλθσ για τρεισ θμζρεσ και τισ ψυχζσ μασ με μαγευτικοφσ ιχουσ και ςυγκι-
νθτικζσ ςτιγμζσ! 

 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 
 


