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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ, Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,   

  

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

  

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

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

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

  

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

θηςώμ και εσελπιρςξύμε όςι θα απξςελέρει και τέςξπ θηςώμ και εσελπιρςξύμε όςι θα απξςελέρει και τέςξπ ––όπωπ και ςα ποξ-όπωπ και ςα ποξ-

ηηγγξξύύμμεεμμαα  υυοοόόμμιιαα––  ςςξξ  δδίίαασσλλξξ  εεππιικκξξιιμμωωμμίίααππ  μμααππ..  

  

Καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2017Καςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2017--2018 κσκλξτόοηραμ ςοία ςεύυη, με ςα 2018 κσκλξτόοηραμ ςοία ςεύυη, με ςα 

έρξδα ςωμ ξπξίωμ αγξοάρςηκε καιμξύοια βιβλιξθήκη, κξσοδίραμε ςα έρξδα ςωμ ξπξίωμ αγξοάρςηκε καιμξύοια βιβλιξθήκη, κξσοδίραμε ςα 

πιάμα ςξσ ρυξλείξσ μαπ και ρσμειρτέοαμε ρςα ένξδα ςηπ θεαςοικήπ μαπ πιάμα ςξσ ρυξλείξσ μαπ και ρσμειρτέοαμε ρςα ένξδα ςηπ θεαςοικήπ μαπ 

παοάρςαρηπ, παοάρςαρηπ, Το ΤρένοΤο Τρένο. .   

Με ςη δική ραπ ρςήοινη, πάμςα, αιριξδξνξύμε όςι και εμείπ με ςη ρει-Με ςη δική ραπ ρςήοινη, πάμςα, αιριξδξνξύμε όςι και εμείπ με ςη ρει-

οά μαπ θα ρσμευίρξσμε μα ρςηοίζξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ. οά μαπ θα ρσμευίρξσμε μα ρςηοίζξσμε ςξ ρυξλείξ μαπ.   

  

Καλή αμάγμωρη λξιπόμ!Καλή αμάγμωρη λξιπόμ!  

  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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       Σειίδα 3 Σηε Δηαπαζώλ 

Θ Μονςεράτ Καμπαγιζ (Βαρκελϊνθ, 12 Απριλίου 1933 
- 6 Οκτωβρίου 2018) ήταν μια Ιςπανίδα λυρική τραγου-
δίςτρια ςοπράνο. Κεωρείται μια από τισ μεγαλφτερεσ 
ςοπράνο του 20οφ αιϊνα και τθ καυμάηουμε ειδικά για 
τθ φωνθτικι τθσ τεχνικι και για τισ ερμθνείεσ τθσ ςτο 
ρεπερτόριο bel canto. Κάποια φορά που ρϊτθςαν τθ 
Μαρία Κάλλασ ποιοι τραγουδιςτζσ κα μποροφςαν να τθ 
διαδεχτοφν αυτι απάντθςε: “Μόνο θ Καμπαγιζ.”. 

Κόρθ του Carlos Caballé και τθσ Anna Folch, θ Καμπα-
γιζ ιταν μια γυναίκα με 
φτωχικι καταγωγι που 
ζηθςε ςτθ μεταπολεμικι 
Λςπανία, θ οποία χάρθ ςτθ 
μθτζρα τθσ, που τθσ δίδα-
ξε τισ βαςικζσ αρχζσ του 
ςολφζη, και ςε μια εφπορθ 
οικογζνεια τθσ Βαρκελϊ-
νθσ, τουσ Bertrand y Mata, 
κατάφερε να μπει ςε θλικί-
α 11 ετϊν ςτο Ανϊτατο 
Ωδείο Μουςικισ του Λικζο 
(όπερα τθσ Βαρκελϊνθσ)˙ 
ςτθν αρχι με υποτροφία 
και αργότερα με τθν οικονομικι υποςτιριξθ από τουσ 
πρϊτουσ τθσ ςπόνςορεσ. Με κακθγθτζσ τουσ Eugenia 
Kemény (ςτθν οποία οφείλεται θ ανάπτυξθ τθσ καταπλθ-
κτικισ τεχνικισ τθσ αναπνοισ τθσ), Conchita Badía και 
Napoleone Annovazzi πιρε το χρυςό μετάλλιο το 1954. 

Το 1955 πάτθςε για πρϊτθ φορά ςτθ ςκθνι ερμθνεφ-
οντασ τον ομϊνυμο ρόλο ςτθν όπερα "La serva padrona" 
του Giovanni Battista Pergolesi ςτο κζατρο Fortuny τθσ 
Reus. Το 1956 μπικε ςτο Δθμοτικό Κζατρο τθσ Βαςιλεί-
ασ, όπου ςτισ 17 Νοεμβρίου του ίδιου ζτουσ ζκανε το 
οπερατικό τθσ ντεμποφτο εκτόσ Λςπανίασ ερμθνεφοντασ 
τθ Mimì ςτθ La Bohème του Puccini, κακϊσ επίςθσ αργό-
τερα και ζνα μεγάλο ρεπερτόριο ρόλων, που περιελάμ-
βανε τθν Tosca του Puccini, τθν Aida του Βζρντι και τθν 
Arabella και τθ Salome του Richard Strauss. Για τθ ςεηόν 
1960-1961 ζκανε ςυμβόλαιο με τθν όπερα τθσ Βρζμθσ, 
όπου εξειδικεφτθκε ςτουσ ρόλουσ του bel canto. To 1962 
γφριςε ςτθ Βαρκελϊνθ, όπου ζκανε το ντεμποφτο τθσ 
ςτο Λικζο ςτισ 7 Λανουαρίου με τθν Arabella. 

Θ πρϊτθ τθσ όμωσ διεκνισ επιτυχία ζγινε το 1965 
όταν ςτισ 20 Απριλίου αντικατζςτθςε τθ Marilyn Horne 
ςτθ ςυναυλιακι εκδοχι τθσ "Λουκρθτία Βοργία" ςτο 
Carnegie Hall ςτθ Νζα Υόρκθ. Θ ερμθνεία τθσ προκάλεςε 
αίςκθςθ και τθν ζκανε διάςθμθ ςτον κόςμο τθσ όπερασ. 
Τθν επόμενθ μζρα μια εφθμερίδα τθσ Νζασ Υόρκθσ κυ-
κλοφόρθςε με τίτλο “Callas + Tebaldi = Caballé”. Toν ίδιο 
χρόνο εμφανίςτθκε ςτο φεςτιβάλ του Glyndebourne και 
ςτθ Metropolitan Opera ερμθνεφοντασ τθ Μαργαρίτα 
ςτον Faust του Charles Gounod. To 1972 εμφανίςτθκε 
ςτθ Σκάλα του Μιλάνου με τθ "Νόρμα" του Vincenzo 
Bellini και ςτθ Βαςιλικι Ππερα του Λονδίνου με τθ 
"Violetta". Το 1974 θχογράφθςε με μεγάλθ επιτυχία μια 
ιςτορικι εκτζλεςθ τθσ όπερασ "Norma" ςτο αρχαίο κζα- 
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τρο τθσ Orange. Το 1980 ερμινευςε τθ "Semiramis" του 
Rossini ςτο φεςτιβάλ τθσ Aix-en-Provence υπό τθν διεφκυν-
ςθ του Jesús López Cobos. 

Ανάμεςα ςτο 1986 και το 1988 ερμινευςε το άλμπουμ 
“Barcelona” μαηί με τον Freddie Mercury, το τραγουδιςτι 
των Queen, με τον οποίο ιταν πολφ καλοί φίλοι. Σε αυτό 
το άλμπουμ, με τραγοφδια που ςυνζκεςαν ο Freddie Mer-
cury και ο Mike Moran, ςυμμετείχε εκτόσ από τθν Καμπα-
γιζ και ο Tim Rice. Το βαςικό του τραγοφδι, “Barcelona”, 

επιλζχκθκε από τθν Λςπανι-
κι Ολυμπιακι επιτροπι ωσ 
επίςθμοσ φμνοσ των Ολυ-
μπιακϊν αγϊνων ςτθ Βαρ-
κελϊνθ το 1992. Το τραγοφ-
δι ερμινευςε κατά τθ διάρ-
κεια τθσ τελετισ ζναρξθσ 
των αγϊνων θ Καμπαγιζ με 
τουσ Plácido Domingo και 
José Carreras ζνα περίπου 
χρόνο μετά το κάνατο του 
Freddy Mercury. 
     Θ Καμπαγιζ ερμινευςε 
πάνω από ογδόντα οπερατι-

κοφσ ρόλουσ, από τθν όπερα μπαρόκ ωσ τουσ Verdi, Wag-
ner, Puccini και Strauss. Ερμινευςε ρόλουσ πολφ διαφορε-
τικοφσ μεταξφ τουσ, όπωσ Norma, Salome και Violetta και 
είχε ζνα μεγάλο εφροσ ρεπερτορίου που φαίνεται και ςτισ 
πολλζσ διςκογραφικζσ δουλειζσ τθσ. Επίςθσ ερμινευςε και 
πολλά δθμοφιλι ιςπανικά τραγοφδια. Κατά τθ διάρκεια 
τθσ καριζρασ τθσ, τθσ απονεμικθκαν πολλά βραβεία και 
διακρίςεισ τόςο ςτθν Λςπανία όςο και ςτο εξωτερικό. 

Το 1964 παντρεφτθκε τον Λςπανό τενόρο Μπερναμπζ 
Μαρτί και μαηί ζκαναν δφο παιδιά. Θ κόρθ τουσ, Μονςεράτ 
Μαρτί, αςχολείται και αυτι με τθν όπερα, ακολουκϊντασ 
τα βιματα των γονιϊν τθσ. Μζςα ςτθν πολφ επιτυχθμζνθ 
και απαιτθτικι καριζρα τθσ δεν παραμζλθςε τα κακικοντά 
τθσ ωσ ςφηυγοσ, γονιόσ δφο παιδιϊν και αργότερα ωσ για-
γιά. Θ Μονςεράτ αφοςιϊκθκε ςτθ φιλανκρωπία βοθκϊ-
ντασ πολλοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ θ UNESCO, τθσ οποίασ 
υπιρξε πρζςβειρα καλισ κζλθςθσ. 

Δυςτυχϊσ θ Μονςεράτ ζκανε κάποιεσ λάκοσ επιλογζσ 
που τθν οδιγθςαν ςτθν άςκθςθ  φοροδιαφυγισ. Μετά από 
το αντίςτοιχο δικαςτιριο, βρζκθκε ζνοχθ και πλιρωςε ζνα 
πολφ μεγάλο πρόςτιμο, όμωσ αυτό το γεγονόσ ευτυχϊσ δεν 
επθρζαςε τθν επιτυχθμζνθ καριζρα τθσ. 

Τον Οκτϊβριο του 2012 κατά τθ διάρκεια μιασ περιοδεί-

ασ τθσ ςτθ ωςία ζπακε ζνα ελαφρφ εγκεφαλικό επειςόδιο 

και μεταφζρκθκε πίςω ςτθ Βαρκελϊνθ. Δυςτυχϊσ θ Μον-

ςεράτ Καμπαγιζ απεβίωςε τον Οκτϊβριο του 2018 ςτθ 

Βαρκελϊνθ εξαιτίασ χρόνιων προβλθμάτων υγείασ. Το ςί-

γουρο είναι ότι ζχει αφιςει το ςτίγμα τθσ ςτθν όπερα και 

πολλοί καλλιτζχνεσ κα εμπνευςτοφν από αυτι και κα φρο-

ντίςουν να μθν ξεχαςτεί ποτζ.  

Λυδία Γεωργίου, Εβελίνα Κοτςαρίνθ, 
Βαγγζλθσ Μπζλλοσ, Β΄ Γυμναςίου 

 

 

Montserrat Caballé 
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Ππωσ κάκε διαφορετικι χϊρα ζχει τθ δικι τθσ γλϊςςα, ζτςι και διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ ζχουν "τθ 
δικι τουσ γλϊςςα". Ριο ςυγκεκριμζνα, ςε κάκε μζροσ μιλοφν τθν Κοινι Νεοελλθνικι, όμωσ με διάφορουσ ιδι-
ωματιςμοφσ από περιοχι ςε περιοχι. Με λίγα λόγια, θ Ελλθνικι γλϊςςα είναι μια πολυκφμαντθ γλϊςςα. 

Οι γεωγραφικζσ ποικιλίεσ χωρίηονται ςε διαλζκτουσ και ιδιϊματα. Διαλζκτουσ, ςυνικωσ, αποκαλοφμε τθ 
γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςε μεγαλφτερεσ γεωγραφικά εκτάςεισ και από περιςςότερο πλθκυςμό και ιδιϊ-
ματα ονομάηουμε τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςε μικρότερεσ εκτάςεισ και αντίςτοιχα από λιγότερουσ ομι-
λθτζσ. Για παράδειγμα, ςτθν Ρρζβεηα, το γεγονόσ ότι "κόβουμε" το φωνιεν ςε πολλζσ λζξεισ, είναι ζνα ιδίωμα. 
Αυτό ςυμβαίνει ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ Θπείρου, όμωσ υπάρχουν και αντίςτοιχα φαινόμενα και ςε πολλζσ 
άλλεσ περιοχζσ. 

Διαφορετικοί διάλεκτοι δεν υπάρχουν μόνο μζςα ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ, ευρωπαϊκζσ, αςι-
ατικζσ κ.λπ. Στθν Ελλάδα π.χ. ομιλοφνται πάνω από είκοςι ιδιϊματα. Το γεγονόσ αυτό, φυςικά, δεν είναι αρνθ-
τικό, αφοφ όλεσ αυτζσ οι ελλθνικζσ διάλεκτοι και τα ιδιϊματα, ςε ςυνδυαςμό με τθν Κοινι Νεοελλθνικι και 
ακόμα και τθν πλοφςια Αρχαία Ελλθνικι πλουτίηουν τθ γλϊςςα μασ και τον πολιτιςμό μασ. 

Εφθ Τςίρα, Α΄ Λυκείου  

 

Η πολυμορφία της γλώσσας 

Η δύλακε ηεο γιώζζαο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο, αιιά θαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ 
έρεη λα αιιάδεη ζαλ ρακαηιένληαο ησλ θαηξώλ... Σε απηό ην ηεύρνο θάλακε έλα αθηέξσκα ζηηο γεσγξαθηθέο θαη 
θνηλσληθέο πνηθηιίεο ηεο γιώζζαο: ην Πξεβεδάληθν ηδίσκα, ηε λεαληθή ηδηόιεθην θαη ηελ αξγθό ηνπ δηαδηθηύνπ, 
θαζώο θαη ην γισζζηθό ζεμηζκό.  

 

Γεωγραφικζσ ποικιλίεσ 

 

Πόςο καλά γνωρίηεισ το Πρεβεηάνικο Ιδίωμα;;; 
Quiz πρεβεηάνικων... γνώςεων! 

1. Η γυναίκα του κ. Κώςτα είναι πολφ γουίτςα. 
α. γκρινιάρα 
β. ηθλιάρα 
γ. κλαψιάρα 
δ. παραπονιάρα 
 
2. Χκεσ ηαμπλαρώκθκα ςτο δρόμο και χτφπθςα το 
πόδι μου. 
α. παραπάτθςα 
β. περνοφςα 
γ. ςκόνταψα 
δ. ζτρεχα 
 
3. Όταν ο καιρόσ είναι ξεροτςιβοφρα, είναι: 
α. με πολλι υγραςία 
β. με πολλζσ βροχζσ 
γ. πολφ ηεςτόσ 
δ. πολφ κρφοσ 
 
4. Ζνασ άνκρωποσ μετά από μια κουραςτικι μζρα 
ταλιαρίηει. 
α. κοιμάται 
β. νυςτάηει 
γ. διαςκεδάηει 
δ. ξαπλϊνει 

 
 

5. Όταν ζνασ μακθτισ παραςινιάηει ςε ζνα διαγώνι-
ςμα: 
α. μπερδεφεται 
β. δυςκολεφεται 
γ. επιτυγχάνει 
δ. αποτυγχάνει 
 
6. Η μάνα μου μου είπε να κακαρίςω τθ ςκλζπα, 
αλλιώσ δεν κα βγω. 
α. τθν ακαταςταςία 
β. τθ ηθμιά 
γ. το χαμό 
δ. τθ βρωμιά 
 
7. Όταν ζνασ άνκρωποσ χαρακτθρίηεται ωσ τςουροφ-
τικοσ είναι: 
α. κακόκεφοσ 
β. τςιγκοφνθσ 
γ. χαηόσ 
δ. παραπονιάρθσ 
 
8. Όταν κάτι είναι ςιλεβό, είναι: 
α. καλοφτιαγμζνο 
β. κακοφτιαγμζνο 
γ. άςχθμο 
δ. άχρθςτο 

Βίκθ Νάκα, Α΄ Λυκείου  

Απαντιςεισ: 1-α, 2-γ, 3-δ, 4-β, 5-α, 6-δ, 7-β, 8-β 
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Θ γλϊςςα των νζων είναι ζνα φαινόμενο το οποίο ζχει επικρα-
τιςει ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό του νεανικοφ πλθκυςμοφ τα τε-
λευταία  χρόνια. Αποτελεί ζναν ιδιόμορφο τρόπο ζκφραςθσ και 
ομιλίασ και περιζχει χαρακτθριςτικά τα οποία διαφοροποιοφνται 
από τθν Κοινι Ελλθνικι γλϊςςα. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά 
αποκλειςτικά τουσ νζουσ αυτισ τθσ γενιάσ, αλλά ζχει τισ βάςεισ 
του και ςε παλαιότερεσ εποχζσ. 

Αρχικά, οι νζοι κάκε γενιάσ ζχουν τθν τάςθ να διαφοροποιοφ-
νται από το υπόλοιπο κοινωνικό ςφνολο ςε ό,τι αφορά ςτον τρό-
πο ενδυμαςίασ τουσ, τθν ψυχαγωγία τουσ, αλλά κυρίωσ τον τρόπο 
επικοινωνίασ και ομιλίασ τουσ, δθλαδι τθ λεγόμενθ "γλϊςςα των 
νζων". Ζτςι, δθμιουργοφν ζναν πρωτότυπο κϊδικα επικοινωνίασ, 
δθλαδι τθ δικι τουσ γλϊςςα, θ οποία δεν απζχει αρκετά από τθν 
ελλθνικι, παρόλα αυτά όμωσ τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν γίνεται 
εφκολα κατανοθτι, κυρίωσ από τισ μεγαλφτερεσ θλικιακζσ ομά-
δεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι ζχουν διαμορφϊςει από παρζα ςε πα-
ρζα ζνα ιδιαίτερο λεξιλόγιο, το οποίο ζχει δεχκεί επιρροζσ κυρίωσ 
από τθν αγγλικι γλϊςςα και ςίγουρα δεν ακολουκεί τουσ κανόνεσ 
τθσ ελλθνικισ. Θ νεανικι αυτι αργκό με το απλό λεξιλόγιο απο-
ςκοπεί ςτθν καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ των εφιβων και ςτθν 
προςπάκειά τουσ να κάνουν το λόγο τουσ πιο χιουμοριςτικό, ηω-
ντανό και ενδιαφζρον. Επομζνωσ, με τθ διαμόρφωςθ αυτισ τθσ 
διαλζκτου οι νζοι ζχουν βρει ζναν ιδιαίτερο τρόπο ζκφραςθσ. 

Ραρόλα αυτά όμωσ, το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίηεται μόνο 
ςτθ ςθμερινι εποχι, αλλά προχπιρχε και ςτισ παλαιότερεσ γε-
νιζσ. Το βαςικότερο ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τουσ νζουσ κάκε  

εποχισ και κάκε γενιάσ μζχρι ςιμερα είναι θ επαναςτατικότθτά 
τουσ. Οι νζοι κάκε εποχισ μζςω τθσ απόρριψθσ και τθσ αμφιςβι-
τθςθσ του κατεςτθμζνου προςπακοφν να ειςάγουν καινοτόμεσ 
ιδζεσ και προτάςεισ οι οποίεσ τουσ κάνουν να διαφοροποιοφνται 
από τισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ και με αυτόν τον τρόπο νιϊ-
κουν ξεχωριςτοί. Συνεπϊσ, όςον αφορά ςτθν επικοινωνία, δια-
μορφϊνουν ςταδιακά ζναν γλωςςικό κϊδικα επικοινωνίασ με 
βάςθ τα δεδομζνα τθσ κάκε εποχισ. Δθλαδι οι ζφθβοι των πα-
λαιότερων χρόνων, που ςιμερα διανφουν για παράδειγμα τθν 
τρίτθ θλικία, χρθςιμοποιοφςαν και αυτοί λεξιλόγιο το οποίο είχαν 
ςχθματίςει βαςιηόμενοι ςτα δεδομζνα τθσ δικισ τουσ εποχισ και 
τισ επιρροζσ που δζχονταν από ξζνεσ κουλτοφρεσ και πολιτιςμοφσ. 
Σιμερα αυτζσ οι λζξεισ που τότε ιταν ςτθ "μόδα" κεωροφνται 
ξεπεραςμζνεσ και οι περιςςότερεσ δεν χρθςιμοποιοφνται πια. Άρα 
ςυμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι διαχρονικό για τουσ 
νζουσ κάκε εποχισ. 

Συμπεραςματικά, οι νζοι ζχουν διαμορφϊςει το δικό τουσ 
γλωςςικό κϊδικα επικοινωνίασ γνωςτό και ωσ "γλϊςςα των νζων" 
που ζχει ςκοπό τθν καλφτερθ επικοινωνία με τουσ ςυνομθλίκουσ 
τουσ και περιζχει ζνα ιδιαίτερο και πρωτότυπο λεξιλόγιο. Τζλοσ, θ 
δθμιουργία ενόσ τζτοιου γλωςςικοφ κϊδικα δεν είναι χαρακτθρι-
ςτικό μόνο των εφιβων τθσ ςθμερινισ εποχισ, αλλά και των πα-
λαιότερων γενεϊν.  

 
Κατερίνα Πάνου-Πανοφςθ, 

Α΄ Λυκείου 
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Πξια είμαι η γλώσσα τωμ μέωμ; 

Στισ μζρεσ μασ ςυχνά ακοφμε τουσ όρουσ "θλεκτρονικι αργκό" ι "αργκό του διαδικτφου". Τι 
είναι όμωσ αυτι θ νεωτερίηουςα "διάλεκτοσ"; 

Αργκό του διαδικτφου ονομάηεται θ "ιδιόλεκτοσ" μεταξφ των χρθςτϊν του διαδικτφου  (θ οποία 
κάποιεσ φορζσ επεκτείνεται και πζρα από αυτό). Κατά κφριο λόγο, θ "ιδιόλεκτοσ" αυτι αποτελεί-
ται από λζξεισ από τισ οποίεσ ζχουν αφαιρεκεί φωνιεντα ι και ςφμφωνα ι ζχουν αντικαταςτακεί 
από ςφμβολα, ςυντμιςεισ ι και εικονογράμματα. Ωσ οριςμόσ, θ λζξθ "αργκό" προζρχεται από τα 
γαλλικά και ζχει κακιερωκεί να δθλϊνει μια "ςυνκθματικι" γλϊςςα, αν και ζχει επικρατιςει να 
εννοείται θ ςυνκθματικι γλϊςςα του υποκόςμου.  

Θ θλεκτρονικι αργκό ζχει τισ απαρχζσ τθσ ςτθν εποχι τθσ ευρείασ διάδοςθσ του διαδικτφου. 
Ραρακλάδι τθσ αποτελοφν τα greeklish (Greek + English), dhladh (=δθλαδι) θ απόδοςθ ελλθνικϊν 
λζξεων με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Το φαινόμενο αυτό ζρχεται ςτθν Ελλάδα κατά τθν δεκαετία 
2000-10 ςε διαδικτυακά forum, αν και υπάρχουν αναφορζσ για προγενζςτερθ χριςθ τουσ από τθν 
ΕΜΥ. *Σ.τ.Σ: Τα greeklish αρχικά αναφζρονται ωσ φραγκολεβαντίνικα (φράγκοσ>ελλθνικόσ, λεβα-
ντίνικοσ>δυτικοευρωπαϊκόσ) ι και φραγκοχιϊτικα.+ Τα greeklish είναι πολφ ελεφκερα ςτθ χριςθ τουσ, κακϊσ δεν υπάρχει μια ςτακερά 
αποδεκτι μζκοδοσ γραφισ. Αυτόσ ο τρόποσ γραφισ, αν και πιο "ελαςτικόσ" ςε ςφγκριςθ με τον "ορκό" ομόλογό του, δεν αποκλείεται 
να ζχει ςωςτι αποτφπωςθ τθσ αντίςτοιχθσ ορκογραφίασ και τθσ φωνθτικισ απόδοςθσ.   

Θ αργκό αυτι μαηί με τα greeklish ζχουν βρει αρκετά μεγάλθ απιχθςθ ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου και ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ, 
διότι ζχουν ειςαχκεί ςαν μια νζα τάςθ και ςυμβολίηουν τθν αλλαγι, τθν προοδευτικότθτα. Οι νεότεροι, λοιπόν, φαίνεται να είναι  οι 
βαςικοί χριςτεσ τθσ ιδιολζκτου, όντασ περιςςότερο πρόκυμοι να δεχκοφν και να "αγκαλιάςουν" τθν αλλαγι, το νζο, το διαφορετικό , 
είτε επειδι τουσ "επιβάλλεται" ςαν μια ξενόφερτθ τάςθ, τθν οποία υιοκετοφν ι για να γίνουν αποδεκτοί ςε ζνα κοινωνικό ςφνολο ι 
για να είναι αρεςτοί ςτουσ ςυνομθλίκουσ τουσ. Στθν αρχι τθσ εμφάνιςισ τουσ, τα greeklish αποτελοφςαν τρόπο γραφισ κειμζνων ακό-
μα και μεγάλθσ ζκταςθσ, ωςτόςο, ςιμερα θ χριςθ τουσ περιορίηεται κυρίωσ ςε μικρά μθνφματα μεταξφ φίλων και γνωςτϊν. Αν και 
είκιςται να απαντϊνται ςε μθνφματα και forum, δεν είναι μικρόσ ο αρικμόσ των ελλθνικϊν ιςτοςελίδων που είναι γραμμζνεσ με λατινι-
κοφσ χαρακτιρεσ, οι οποίεσ παρ' όλα αυτά κεωροφνται ανεπίςθμεσ. 

Ππωσ προαναφζραμε και πιο πάνω, θ ιδιόλεκτοσ αυτι εξαπλϊνεται και πζρα από το χϊρο του διαδικτφου. Γίνεται κακθμερινι χρι-
ςθ τθσ κυρίωσ από τουσ νζουσ ςτον προφορικό και γραπτό λόγο. Με αυτό τον τρόπο θ ελλθνικι γλϊςςα αρχίηει να αλλοιϊνεται. Ζνα 
αυξανόμενο ποςοςτό μακθτϊν χρθςιμοποιοφν τα greeklish ωσ τρόπο ζκφραςθσ ςτο γραπτό λόγο κυρίωσ μζςω των μθνυμάτων που 
ανταλλάςςουν. Το γεγονόσ αυτό ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ορκογραφικι τουσ ικανότθτα. Γενικότερα, μποροφμε να ποφμε ότι θ 
γλϊςςα μασ ζχει αρχίςει να αλλοιϊνεται ςταδιακά, μζςα από τθν κακθμερινι χριςθ τθσ θλεκτρονικισ αργκό ςτον τομζα τθσ επικοινω-
νίασ μεταξφ των νζων. 

Μάριοσ Πρζντηασ, Σταφροσ Πρζντηασ, 
Α΄ Λυκείου 

 

Argot tou Diadiktyou... 
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Γλωσσικός Σεξισμός 

Σεξιςμόσ ονομάηεται θ πρα-
κτικι τθσ διάκριςθσ ενόσ ατό-
μου με γνϊμονα το φφλλο του 
και φυςικά δεν ζχει ζκνοσ. Ζνασ 
από τουσ τομείσ ζκφραςισ του 
είναι θ γλϊςςα, θ όποια διαφο-
ροποιεί τουσ άνδρεσ από τισ 
γυναίκεσ. Θ γλωςςικι διαφορο-
ποίθςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα 
αρχίηει πριν ακόμθ γεννθκεί το 
μωρό. Ζχει παρατθρθκεί, ότι οι 
ενιλικοι μιλοφν με διαφορετι-
κό τρόπο προσ τα αγόρια και τα 
κορίτςια. 

Οι  άνδρεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφν πιο 
ελεφκερα τθ γλϊςςα, να κάνουν περιςςότερα λεξιλογικά 
και γραμματικά λάκθ, ενϊ είναι ςχετικά κοινωνικά αποδε-
κτό να μιλάνε υβριςτικά και να προςβάλλουν κάποιον, 
κακϊσ ερμθνεφεται ωσ ανάγκθ ταφτιςθσ με τουσ ομόφυ-
λοφσ τουσ. Αντικζτωσ, οι γυναίκεσ ζχουν πιο ςυγκρατθμζνθ 
χριςθ του λόγου, κακϊσ και μεγαλφτερθ προςοχι ςτον 
τρόπο ζκφραςθσ, ϊςτε να τισ «πάρουν ςοβαρά» και να 
ζχουν κφροσ. Δεν κεωρείται αποδεκτό να χρθςιμοποιοφν 
υβριςτικό λεξιλόγιο και να μιλοφν ζντονα αφοφ, κεωρείται 
απρεπζσ. Οι άντρεσ τείνουν να διακόπτουν περιςςότερο 
και αλλάηουν εφκολα κζμα, ενϊ δεν κάνουν προςωπικζσ 
ςυηθτιςεισ. Εάν τφχει να εμπλακοφν ςε κάποια, κα ζχει 
κυρίωσ ςυμβουλευτικό ρόλο. Από τθν άλλθ οι γυναίκεσ 
προςζχουν περιςςότερο τον ςυνομιλθτι τουσ και κεωρεί-
ται αγζνεια να τον διακόψουν. Μοιράηονται προςωπικζσ 
εμπειρίεσ ςε μια προςπάκεια για ταφτιςθ με τον ςυνομιλθ-
τι ι για απόςπαςθ ςυμβουλισ, διαβεβαίωςθσ ι και παρθ-
γοριάσ.  

Η Ελλθνικι Γλώςςα:  
Συγκεκριμζνα, θ Ελλθνικι γλϊςςα ζχει γραμματικό γζ-

νοσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςυχνά γίνεται ζντονθ χριςθ 
του αρςενικοφ για να εκφράςει και τα δφο φφλα, κάτι που 
οδθγεί ςτθν επικάλυψθ του κθλυκοφ και τθν αμφιςθμία.                                                       

-Σε πολλζσ καθιερωμζνεσ φράςεισ παρατηροφμε πωσ 
προθγείται το αρςενικό, π.χ. Αδάμ και Εφα, ο κφριοσ και θ 
κυρία Ραπαδοποφλου, το αντρόγυνο. Στθν περίπτωςθ τθσ 
φράςθσ «Κυρίεσ και κφριοι», προθγείται το κθλυκό λόγω 
αβρότθτασ προσ το «αδφναμο» φφλο, ενϊ οι περιςςότερεσ 
φράςεισ που προθγείται το κθλυκό είναι ςτερεοτυπικζσ, 
π.χ. θ νφφθ και ο γαμπρόσ, θ Χιονάτθ και οι επτά νάνοι.      

-Πολλζσ λζξεισ ζχουν μόνο αρςενικό γζνοσ, π.χ. ο κάτο-
χοσ, ο δικαιοφχοσ, ο κεατισ, ακόμα και ο γονιόσ, παρόλο 
που θ γυναίκα επιτελεί κυρίωσ το ρόλο αυτό. Επιπλζον, 
πολλά επαγγζλματα κεωροφνται αντρικά όπωσ ο δικθγό-
ροσ, ο ειςαγγελζασ, ο γιατρόσ, ο λζκτορασ ενϊ θ μαία, θ 
κακαρίςτρια, θ καφετηοφ είναι προβολι ςτερεοτφπων. Δεν 
υπάρχει βουλεφτρια, υπάρχει όμωσ χορεφτρια.                                                            

 

     -Συχνά οι γυναίκεσ παίρ-
νουν το επίκετο του ςυηφ-
γου τουσ. Μζχρι πρόςφατα 
και το όνομα, π.χ. Βαςίλαι-
να, Δθμιτραινα.                                                                                                                                           
     -Ρολλζσ λζξεισ που αφο-
ροφν και τα δφο φφλα 
ζχουν αρςενικό γζνοσ, π.χ. 
υιοκεςία και όχι τεκνοκε-
ςία, παντρεμζνθ (<ὑπαν-
δρεύω < υπό του ανδρόσ),  
άνκρωποσ (<ἀνιρ + ὤψ - 
κατά μία ετυμολογικι εξι-
γθςθ), ανδραγάκθμα. Επί-

ςθσ, οι λζξεισ άνδρασ και γυναίκα ςχθματίηουν ςφνκετεσ 
λζξεισ με τθν ίδια λζξθ, με αλλά διαφορετικι ςθμαςία, π.χ. 
γυναικοκουβζντεσ που ςθμαίνει κουτςομπολιό, ενϊ αντρο-
κουβζντεσ με τθ ςθμαςία τθσ ςοβαρισ ςυηιτθςθσ.  

-Άλλα παραδείγματα είναι  λζξη γυναικάκι που ζχει αρ-
νθτικι χροιά και θ λζξθ αντράκι με κετικι. Θ φράςθ 
«ψάχνω γυναίκα» με τθν ζννοια ψάχνω κακαρίςτρια, ενϊ θ 
φράςθ «ψάχνω άντρα», που χρθςιμοποιείται ςτθν αναηιτθ-
ςθ γαμπροφ. Και φράςεισ όπωσ: «δεν μιλάει ζτςι μια κυρί-
α», «ποιοσ φοράει τα παντελόνια» κ.ά.  

-Βζβαια, αντίςτοιχα παραδείγματα γλωςςικοφ ςεξιςμοφ 
ςυναντάμε και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, όπωσ π.χ. ςτα αγγλικά: 
man up (=φζρςου ςαν άντρασ), mankind (=ανκρωπότθτα), 
sit/speak like a lady (κάκεται / μιλά ςαν κυρία), και θ γνω-
ςτι ςε όλουσ φράςθ: don’t be such a girl (=μθν φζρεςαι ςαν 
κοριτςάκι), αναφερόμενεσ ςε όλουσ.  

Αιτία του φαινομζνου αυτοφ: 
Αιτία του φαινομζνου αυτοφ είναι θ διαφορετικι κοινω-

νικοποίθςθ, θ οποία ενιςχφεται και ςτο ςχολείο μζςω τθσ 
προτεραιότθτασ ςτα αγόρια, διότι είναι πιο ηωθρά και απαι-
τοφν μεγαλφτερθ προςοχι, ενϊ τα κορίτςια υποβάλλονται 
ςε αυςτθρότερο κϊδικα ομιλίασ και ενδυμαςίασ αποκτϊ-
ντασ ζτςι πακθτικι ςτάςθ. Επιπλζον, μεγάλο ρόλο παίηουν 
τα υπολείμματα που ζχουν μείνει από νοοτροπίεσ παλαιό-
τερων χρόνων που ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτισ πρϊτεσ κοινωνί-
εσ, όπου το αρςενικό υπερίςχυε λόγω φυςικισ δφναμθσ. 

Βζβαια τα τελευταία χρόνια αρχίηουν να αλλάηουν οι 
γλωςςικοί ρόλοι των δφο φφλλων, κακϊσ οι γυναίκεσ ςιγά 
ςιγά απελευκερϊνονται, εκφράηονται πιο αντιςυμβατικά 
(αυτό φαίνεται και από τθ χριςθ βωμολοχιϊν και προςβλθ-
τικϊν εκφράςεων), αρχίηουν να κρατάνε τα δικά τουσ επίκε-
τα, ενϊ οι άντρεσ αρχίηουν να μιλάνε πιο ςωςτά και χωρίσ 
να δείχνουν υποτίμθςθ προσ ςτο γυναικείο φφλο. 

 
 

Μαρία Αλεξανδροποφλου, Διμθτρα Σοφιανοφ, 
 Α΄ Λυκείου 
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«Όπσο ν ξαηζηζκόο, έηζη θαη ν ζεμηζκόο, ζεκαίλεη πάληα εύλνηα πξνο έλα γθξνππ ζε βάξνο ελόο άιινπ, είλαη 

ζπρλά πεξίπινθνο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ, είλαη δηεηζδπηηθόο κέζα ζηηο πνιιέο ζπκπεξηθνξέο αλζξώπσλ, πνπ πα-

ξαδίλνληαη, θαη είλαη πνιύ δύζθνινο λα αλαγλσξηζηεί, λα νπδεηεξνπνηεζεί θαη λα αιιάμεη». (Heatherington, E, 

Madelon, How Language Works, Winthrop Publishers, Inc, Cambridge, Massachusetts, 1980, p. 179). 
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Ο Μεγάλορ Αδεπθόρ ζηην Κίνα και ένα ζύζηημα «κοινωνικήρ αξιολόγηζηρ»... 

Μια πολφ δθμοφιλισ ςειρά αυτζσ τισ μζρεσ είναι το 
Black Mirror, θ οποία παρουςιάηει κάποια ςενάρια επιςτθ-
μονικισ φανταςίασ για το πϊσ κα ιταν ο κόςμοσ μασ με μια 
ακόμα πιο ανεπτυγμζνθ τεχνολογία. Ζνα επειςόδιο τθσ 
ςειράσ, όμωσ, ςτο οποίο οι άνκρωποι βακμολογοφνται με 
βάςθ τθ δραςτθριότθτά τουσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφω-
ςθσ, ζχει γίνει ιδθ πραγματικότθτα ςτθν Κίνα, κάνοντάσ 
μασ να αναρωτιόμαςτε εάν θ ςειρά είναι όντωσ επιςτθμο-
νικισ φανταςίασ ι μασ προϊδεάηει για το κοντινό μζλλον... 

Θ πιο πρόςφατθ και μεγαλειϊδθσ απόδειξθ αυτοφ του 
φαινομζνου είναι το νζο ςφςτθμα που προςπακεί να εφαρ-
μόςει θ Κινεηικι κυβζρνθςθ. Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα 
αξιολόγθςθσ των 1,4 διςεκατομμυρίων κατοίκων τθσ χϊ-
ρασ, θ εφαρμογι του οποίου ζχει ξεκινιςει από το 2014 
και προβλζπεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το 2020. Σφμφωνα 
με το ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ, ςε κάκε πολίτθ κα αντιςτοι-
χεί μια βακμολογία θ οποία κα κακορίηεται από τθν κοινω-
νικι ςυμπεριφορά του. Ανάλογα με τισ πράξεισ του θ βακ-
μολογία του είτε κα ανεβαίνει και κα απολαμβάνει οριςμζ-
να προνόμια είτε κα μειϊνεται και κα ζρχεται αντιμζτωποσ 
με κάποιεσ κυρϊςεισ. Εάν, για παράδειγμα, ζνασ πολίτθσ 
πλθρϊνει εγκαίρωσ τουσ λογαριαςμοφσ του, ανακυκλϊνει, 
ςυμμετζχει ςε φιλανκρωπίεσ, χρθςιμοποιεί με κετικό και 
εποικοδομθτικό τρόπο τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ι 
τθρεί ρθτά τον κϊδικα 
οδικισ κυκλοφορίασ, τότε 
θ κυβζρνθςθ κα τον αντα-
μείψει για τθ ςυμπεριφο-
ρά του. Τα οφζλθ που 
μπορεί να αποκομίςει 
ζνασ τζτοιοσ πολίτθσ ποι-
κίλλουν: ζκπτωςθ ςε λογα-
ριαςμοφσ ι ςτα ειςιτιρια 
ςτα μζςα μαηικισ μεταφο-
ράσ, VIP κζςεισ ςε αερο-
πλάνα και κζατρα, καλφτε-
ρεσ κζςεισ πάρκινγκ, προ-
τεραιότθτα ςε ουρζσ ςε 
νοςοκομεία και... θ λίςτα 
ςυνεχίηεται. 

 

Υπάρχουν, όμωσ, και κάποιεσ πράξεισ οι οποίεσ τιμω-
ροφνται. Κάποιεσ από αυτζσ είναι θ αγορά μεγάλων ποςο-
τιτων αλκοόλ, θ υπερβολικι εναςχόλθςθ με θλεκτρονικά 
παιχνίδια, θ κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν, το κάπνιςμα ςε 
δθμόςιουσ χϊρουσ, θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ και 
κυρίωσ θ δυςφιμιςθ τθσ κυβζρνθςθσ! Ρόντουσ από τθ 
βακμολογία του μπορεί επίςθσ να χάςει κάποιοσ εάν α-
ναρτά πολφ ςυχνά και κάνει αρνθτικά ςχόλια ςτα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ ι ςε δθμόςιεσ πλατφόρμεσ ι αν 
απλϊσ ςυναναςτρζφεται με ανκρϊπουσ οι οποίοι δεν τθ-
ροφν όλα τα παραπάνω. Άτομα τα οποία δεν ςυμμορφϊ-
νονται με τουσ κανόνεσ και προχωροφν ςε πράξεισ ςαν κι 
αυτζσ αντιμετωπίηουν επιπτϊςεισ, όπωσ θ απαγόρευςθ 
αγοράσ αεροπορικϊν ειςιτθρίων, αποκλειςμόσ από ακρι-
βά ςχολεία και δουλειζσ που ζχουν κφροσ, κακϊσ και από 
πολυτελι ξενοδοχεία, καταβαράκρωςθ του κοινωνικοφ 
προςϊπου τουσ, μζχρι και απϊλεια του κατοικιδίου τουσ! 

Για τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ του πολφ δφςκολου 
ζργου ζχει επιςτρατευτεί ζνα υπερςφχρονο ςφςτθμα τε-
χνολογίασ, με πάνω από 200 εκατομμφρια κάμερεσ που κα 
παρακολουκοφν τουσ πολίτεσ κάκε ςτιγμι και κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα αναγνϊριςθσ του προςϊπου τουσ και τθν ταυ-
τοποίθςι του με ζναν φάκελο που κα περιλαμβάνει ςτοι-
χεία για αυτοφσ μζςω τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. 

Θ κυβζρνθςθ τθσ Κίνασ δθλϊνει πωσ ο ςτόχοσ αυτοφ 
του ςυςτιματοσ είναι να οδθγιςει τουσ πολίτεσ ςε ειλικρι-
νείσ ςυμπεριφορζσ και να εξαςφαλίςει τθν αξιοπιςτία 
τουσ επιτρζποντασ ςτουσ ζμπιςτουσ πολίτεσ να ηουν ελεφ-
κερα ςτον "παράδειςο" όπωσ τον αποκαλοφν, ενϊ παράλ-
λθλα να δυςκολζψουν κάκε βιμα των αναξιόπιςτων πολι-
τϊν. Ραρ' όλα αυτά το ηιτθμα είναι αρκετά αντιφατικό και 
αντιμετωπίηεται με επιφφλαξθ από πολλοφσ, κακϊσ πι-
ςτεφουν πωσ με τθν εδραίωςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ 
ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ παραβιάηονται τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα και οι προςωπικζσ ελευκερίεσ και μπαίνουμε 
ςε μια άλλθ πραγματικότθτα που ωσ τϊρα φάνταηε από-
μακρθ και ίςωσ λίγο τρομακτικι... 

 

Διμθτρα Σοφιανοφ, Α΄ Λυκείου 

 

 

Black Mirror 



        Σειίδα 8                                                       Σηε Δηαπαζώλ         θύιιν  No 15        Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο 2018                       

   Αρχικά να ςασ ρωτιςουμε για τθν 
καταγωγι του πατζρα ςασ. Επειδι το 
όνομά του είναι κάπωσ ξενόφερτο, 
είναι τουρκικό; 
   Ναι, είναι τουρκικισ προζλευςθσ το 

όνομα. 
Η καταγωγι ιταν από εδώ, από τθν Πρζβεηα; 
Ναι, εδϊ γεννικθκε επί Τουρκοκρατίασ. Μετά, όταν πζραςε τα 

γυμναςιακά του χρόνια, ςποφδαςε ζξω και ζπειτα γφριςε ςτθν 
Ελλάδα πια. 

Και οι παπποφδεσ; Ήταν δθλαδι Πρεβεηάνοι…; 
Ιταν κατά κάποιο τρόπο από τθν περιοχι εδϊ. Υπάρχει ακόμθ 

ςτθ Σαγιάδα Κεςπρωτίασ το κάςτρο, το ςαράι που λζνε, του Αμπι-
ντίν παςά. Αυτόσ ιταν προπάπποσ του πατζρα μου. 

Οπότε είχε και κάποιο αξίωμα; 
Ναι, υπιρξε Βαλισ ςτα Δωδεκάνθςα και ςτθ όδο. Ιταν πολφ 

φιλζλλθνασ, είχε γράψει κι ελλθνικά ποιιματα (υπάρχουν και ςτθ 
βιβλιοκικθ τθσ Ρρζβεηασ), αλλά αυτό δεν άρεςε ςτο Σουλτάνο, 
τον Σουλτάν Χαμίτ, και με τον τρόπο που ςυνθκιηόταν τότε ςτθν 
Τουρκία, τον κάλεςε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ δικεν να ςυηθτι-
ςουν για τα κζματά τουσ, του προςζφερε τον καφζ με το 
"ςκονάκι" μζςα κι εκεί τελείωςε ο Αμπιντίν Ραςάσ... 

Η μθτζρα ςασ; 
Θ μθτζρα μου; Είναι αςτείο, γιατί ιμουν από δφο αντίκετα 

πράγματα. Θ μθτζρα μου ιταν από τθν Λταλία, τθν Τεργζςτθ τϊ-
ρα…  Ππωσ ζλεγε και θ ίδια, γεννικθκε Γιουγκοςλάβα και πζκανε 
Λταλίδα... 

Πότε γεννικθκε ο πατζρασ ςασ; 
Το 1890. Και πζκανε το 1938, ςε θλικία 48 ετϊν. 
Και πώσ ξεκίνθςε τθν εναςχόλθςι του με τθ ηωγραφικι; 
Τελείωσ από ζνςτικτο. Δεν ζκανε ποτζ κάποια ςχολι ηωγραφι-

κισ. Αυτοδίδακτοσ, ικελε πολφ να ηωγραφίηει και διάλεξε ίςωσ το 
ςκίτςο. 

Ποια ιταν θ ζμπνευςι του για τα ςκίτςα; 
Ρεριςςότερο προςωπογραφίεσ. 

Μόλισ ζβλεπε κάποιον που να του 
αρζςει ςαν φυςιογνωμία και να 
'ναι εφκολο ςτο να τον ςκιτςάρει -
εφκολο, γι’ αυτόν ιταν πανεφκολο 
γιατί με γραμμζσ μολυβιοφ ζκανε 
τα περιςςότερα ςκίτςα- απλά, το 
‘κανε. Τοπία δεν ζκανε ποτζ, παρά 
μόνο τθ Βρυςοφλα τθσ Ρρζβεηασ 
πολλά χρόνια πίςω. Οφτε και πολι-
τικά ςκίτςα ζκανε, παρ’ όλο που 
ιταν και βουλευτισ για δφο περιό-
δουσ. Ωσ επί το πλείςτον, ικθ και 
ζκιμα από ζναν τόπο, που παρουςι-
αηόταν με ανκρϊπουσ όμωσ. Για να 
ςασ εξθγιςω: όπωσ ςυνθκιηότανε τότε παλιά, εδϊ ςτθν Ιπειρο, 
να ςτζκονται οι γυναίκεσ ορκζσ και να περιποιοφνται τουσ άντρεσ 
που τρϊγανε για μεςθμζρι χωρίσ να κάκονται οι ίδιεσ ςτο τραπζ-
ηι... (μασ δείχνει το αντίςτοιχο ςκίτςο του Αλι Ντίνο). 

Είχε αςχολθκεί επαγγελματικά με το ςκίτςο; 
Ε, ναι. Αλλά όταν λζμε επαγγελματικά, όχι για να βγάλει λεφτά, 

ίςα ίςα για να ηει, γιατί με τθν περιουςία που είχαν τότε, ζγιναν 
διάφορα ευτράπελα και τθ χάςανε... Δεν ζδινε και ποτζ ςθμαςία  

ςτα λεφτά, για να ‘μαι ειλικρινισ. Δεν ικελε μεγαλοςφνεσ και 
τζτοια, ζγινε μεγάλοσ από μόνοσ του κι αναγνωρίςτθκε από τον 
κόςμο. 

Είχε κάποια άλλθ αςχολία; 
Πχι, αυτι ιταν θ κφρια πθγι εςόδων. 
Ωςτόςο, εμφανίςτθκαν τα ςκίτςα ςε εφθμερίδεσ ι περιοδικά 

τθσ εποχισ; 
Ε, βζβαια, πάντα. Συνεργαηόταν με τθν Ρρωία τθν εφθμερίδα 

και με διάφορεσ άλλεσ εφθμερίδεσ τθσ εποχισ, με τον Φανό των 
Συντακτϊν… Κοιτάτε, να ςασ εξθγιςω ότι και εγϊ γνωρίηω πράγ-
ματα από αυτά που ζχω διαβάςει, γιατί εγϊ τον πατζρα μου τον 
ζχαςα ςε θλικία 8 χρονϊν. Π,τι ζχω διαβάςει κι ό,τι μου ‘χουν πει. 
Και τϊρα κυνθγάω να μάκω όςο μπορϊ περιςςότερα και δζχομαι 
και πολλά ςκίτςα του από διάφορουσ κυρίουσ,  οι οποίοι με παίρ-
νουν και μου ςτζλνουν διάφορα. Να ‘ναι καλά ο κόςμοσ. 

Είχε κάνει ο πατζρασ ςασ κάποια ζκκεςθ με τα ςκίτςα του; 
Κοιτάτε, εδϊ ςτθν Ρρζβεηα ο ίδιοσ όχι, εγϊ ναι, ζκανα κάποια 

ζκκεςθ εδϊ με τα ζργα του. Ο ίδιοσ όμωσ ωσ επί το πλείςτον, 
ςτθν Ακινα και ςτθ Κεςςαλονίκθ. Γίνονταν τότε εκκζςεισ και ςτθ 
Κεςςαλονίκθ και μάλιςτα εκεί είχε πάρει δυο φορζσ και βραβείο. 
Βζβαια, ποιο ιταν το βραβείο; Μια τραπεηαρία με κόντρα πλακζ 
ξφλο και ςιδερζνια ωραία πόδια! Τζτοια βραβεία ζπαιρναν εκείνθ 
τθν εποχι και ιταν πολφ ευχαριςτθμζνοσ. 

Γνωρίηουμε ότι ο πατζρασ ςασ υπιρξε ιδρυτικό μζλοσ ςτθν 
Ζνωςθ Σκιτςογράφων Ελλάδοσ. 

Ιταν εκ των βαςικϊν ιδρυτϊν. Ιταν πάντα μζςα ςτο ςυμβοφλι-
ο τθσ Ενϊςεωσ των Σκιτςογράφων, υπιρξε ταμίασ, πρόεδροσ... 
διάφορα αξιϊματα. Σθμαςία ζχει ότι του άρεςε τόςο πολφ θ δου-
λειά αυτι που ζκανε, που δεν ξζφευγε με τίποτα, είτε ιταν πρόε-
δροσ είτε δεν ιταν, είτε ιταν ταμίασ είτε δεν ιταν, εκείνοσ ιταν 
αφοςιωμζνοσ εκεί. 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του το ζηθςε ςτθν Πρζβεηα; 
Γεννικθκε ςτθν Πρζβεηα, αλλά ζηθςε ςτθν Ακινα; 

Ζφυγε ςτθν Ακινα και ερχόταν ςτθν Ρρζβεηα κάκε καλοκαίρι -
και πολλζσ φορζσ όχι μόνο καλοκαίρι. Τθν αγαποφςε τθν Ρρζβεηα 
πολφ… Ο παπποφσ μου, ο πατζρασ του δθλαδι, είχε νοικιάςει απ’ 
το 1915 το ςθμερινό καφζ-εςτιατόριο που λζγεται "Ρροξενείο" 
και το κράτθςαν μζχρι το 1937 νοικιαςμζνο. Εκεί λοιπόν ερχόταν. 
Είχε πολλζσ φιλίεσ με Ρρεβεηάνουσ και επϊνυμουσ και προ πα-
ντόσ τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ, τουσ οποίουσ πιγαινε πάρα πολφ 
κι ζκανε πολφ παρζα μαηί τουσ. Γι’ αυτό κι εγϊ όταν ζγινε θ 
ζκκεςθ εδϊ, ζςτειλα προςκλιςεισ ςτουσ ανκρϊπουσ που ιξερα 
ότι αγαποφςε ο πατζρασ μου, (ςτουσ απογόνουσ φυςικά, όςοι 
υπιρχανε). Να ‘ναι καλά ο Διμοσ, τότε προςκάλεςε κόςμο και 
ιταν μια πολφ ωραία παρουςίαςθ. 

Κι αυτό το βιβλίο ιταν πρωτοβουλία του Διμου Πρζβεηασ; 
Ναι, ο Διμοσ είχε κάνει μια ζκκεςθ με λίγα ζργα κι ζπειτα αυ-

τιν τθν ζκδοςθ. 
Εμείσ που το ξεφυλλίςαμε είδαμε ότι ζχει ηωγραφίςει και 

γνωςτζσ πολιτικζσ φυςιογνωμίεσ, π.χ. τον Βενιηζλο… Άλλεσ γνω-
ςτζσ φυςιογνωμίεσ που ζχει ηωγραφίςει ςε ςκίτςο; 

Εςείσ κα πρζπει ν’ αναγνωρίηετε (τζλοσ πάντων, να ‘χετε ακοφ-
ςει ςτα χρόνια ςασ -γιατί είςτε πολφ νζοι) τον Νζηερ, ασ ποφμε, 
τον θκοποιό, ο οποίοσ ιταν μορφι για το κζατρο. Τθ Δόρα Στρά-
του, επίςθσ γνωςτι πολφ. Ζχει πολλοφσ Ρρεβεηάνουσ τθσ εποχισ, 
γνωςτοφσ ανκρϊπουσ ςτθν Ρρζβεηα. 

Εςάσ ςασ ζχει κάποιο ςκίτςο; 
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Μαζαίλνληαο γηα ηνλ Αιή Νηίλν θαη μεθπιιίδνληαο ην βηβιίν κε ηα ζθίηζα ηνπ πνπ έρεη εθδώ-
ζεη ν Γήκνο Πξέβεδαο, απνθαζίζακε λα κηιήζνπκε κε ηελ θ. Σαθέη Μαπξνκάηε, θόξε ηνπ 
γλσζηνύ ζθηηζνγξάθνπ, ε νπνία κε κεγάιε πξνζπκία κάο ππνδέρηεθε ζην ζπίηη ηεο (κηα 
ηδησηηθή γθαιεξί ζα ιέγακε!) θαη κνηξάζηεθε καδί καο ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ παηέξα ηεο, 

ελώ δελ έιεηςε, θπζηθά, θαη ε πεξηήγεζε-μελάγεζε ζηα έξγα πνπ θνζκνύλ ηνπο ηνίρνπο ηνπ 
ζαινληνύ... 

 

Αλή Ντίνο: ο Πρεβεζάνος σκιτσογράφος του 20ού αιώνα 

Ο Μάνοσ, ο γιατρόσ τθσ Ρρζβεηασ. 
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Ο Γιώργος Ανδρέο

υ 
(17 Λανουάριου 1961) είναι 

Ζλλθνασ ςυνκζτθσ, ςτιχουργόσ, μουςικόσ παραγω-
γόσ και ςυγγραφζασ. Είναι δραςτιριοσ και ςτο χϊρο 
τθσ μουςικισ για το κζατρο και το ςινεμά. Γεννικθ-
κε ςτισ Σζρρεσ. Σποφδαςε αρχικά Νομικι ςτο Αρι-
ςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ και ζπειτα 
μουςικι ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ, παρακο-
λουκϊντασ ταυτόχρονα ςεμιναριακζσ ςπουδζσ ψυ-
χοακουςτικισ, θχολθψίασ και μζςων παραγωγισ.  

Ιταν μζλοσ του ςυγκροτιματοσ Αλερετοφρ. Επί-
ςθσ ζπαιηε με τθν «Ταχεία Κεςςαλονίκθσ» του Νί-
κου Ραπάηογλου, με τον οποίο ςυμμετείχε ςτθν 
Biennale τθσ Βαρκελϊνθσ του 1986. Από το 2009 ωσ 
το 2012 διετζλεςε διευκυντισ του label AΚΤΘ 
live’n’studio τθσ Sony Music Ελλάδασ. Το καλοκαίρι 
του 2016 παρουςίαςε ςτο Φεςτιβάλ Φιλίππων με-
λοποιθμζνα ποιιματα του Γιϊργου Σεφζρθ.  

Ο Γιϊργοσ Ανδρζου ζχει ςυνεργαςτεί με τουσ  
Νίκο Ξυδάκθ, Γιϊργο Νταλάρα, Χάρισ Αλεξίου, Βαςί-
λθ Ραπακωνςταντίνου, Νίκο Ρορτοκάλογλου, Αλκί-
νοο Λωαννίδθ, Διμθτρα Γαλάνθ, Γιϊργο Ηικα, Ελευ-
κερία Αρβανιτάκθ και πολλοφσ άλλουσ. Ζχει ςυνκζ-
ςει  9 κφκλουσ τραγουδιϊν, 5 μουςικζσ για το κζα-

τρο και το ςινεμά, 3 ςυλλογζσ και ζναν κφκλο παιδι-
κϊν τραγουδιϊν.  
 
 

Ιωάννα Μπιςτιόλα, Α΄ Γυμναςίου 

Ο Φοίβος 
(Ευάγγελοσ - Φοί-
βοσ Ταςςόπου-
λ ο σ )  ε ί ν α ι 
Ζλλθνασ ςυνκζ-
τθσ, ςτιχουργόσ 
και παραγωγόσ 
δίςκων. Κεωρεί-
ται ζνασ από τουσ 
πιο εμπορικοφσ 
ςυνκζτεσ τθσ 
γενιάσ του.  

Ο Φοίβοσ γεν-
νικθκε τθν 1θ 
Λανουαρίου του 
1971. Είναι γιοσ 
του δικθγόρου Γεϊργιου Ταςςόπουλου και τθσ Αφροδίτθσ Κοηανιτά. Τελειϊνο-
ντασ το Λφκειο, περνάει απὀ τουσ πρϊτουσ ςτθ Νομικι Σχολι Ακθνϊν, ενϊ 
παράλλθλα ξεκινάει μακιματα μουςικισ και αρμονίασ ςτο ωδείο και ιδιαίτερα 
μακιματα με κακθγθτι του τον Κζμθ οφςςο. Τα μουςικά ακοφςματά του ωσ 
τότε είναι ροκ, punk και heavy metal.  

Εκείνθ τθν εποχι αρχίηει να δουλεφει κάποια κομμάτια με τθν άγνωςτθ ωσ 
τότε τραγουδίςτρια Βίκυ Χαρίτου. Ζνα demo φτάνει ςτα χζρια του Μίλτου Κα-
ρατηά, ο οποίοσ ξεχωρίηει το ταλζντο του Φοίβου και αποφαςίηει να του δϊςει 
τθν ευκαιρία να κυκλοφοριςει τα πρϊτα του τραγοφδια. Ζτςι λοιπόν, το 1992 
κυκλοφορεί το άλμπουμ τθσ Βίκυσ Χαρίτου «Στυλ» ςε μουςικι του Φοίβου από 
τθν BMG, το οποίο δεν γνωρίηει ιδιαίτερθ επιτυχία.  

Το 1993, ο παραγωγόσ  Γιάννθσ Δουλάμθσ προςπακεί να φζρει ζναν νζο ιχο 
ςτθν Ελλθνικι μουςικι και ακοφει τα demos πολλϊν νζων ςυνκετϊν τθσ επο-
χισ. Κάπωσ ζτςι φτάνει ςτα χζρια του υλικό του Φοίβου. Λίγο καιρό αργότερα 
κυκλοφορεί το άλμπουμ τθσ Καίτθσ Γαρμπι «Ωσ τον παράδειςο» με 4 απ’ τα 
τραγοφδια του δίςκου να φζρουν τθν υπογραφι του. Τα  τρία τραγοφδια εκ των 
τεςςάρων γνωρίηουν μεγάλθ επιτυχία, το άλμπουμ γίνεται χρυςό και ο Φοίβοσ 
υπογράφει το πρϊτο του επαγγελματικό ςυμβόλαιο με τθ Sony Music.  

Τθν ίδια εποχι αρχίηει να γράφει τραγοφδια για πολλοφσ καλλιτζχνεσ όπωσ 
για το Λευτζρθ Ρανταηι, το Γιϊργο Γερολυμάτο, το Γιϊργο Δαςκουλίδθ, τθν 
Άντηελα Δθμθτρίου, το Δθμιτρθ Κόκοτα, το Διονφςθ Σχοινά, τον Ραςχάλθ Τερ-
ηι, τθν Ελζνθ Διμου, τον Άγγελο Διονυςίου, τθν Ζφθ Σαρρι, τθν Ρωλίνα κ.ά. 
Ζκτοτε ξεκινάει ζνα μπαράη επιτυχιϊν με ςυνεχόμενα ρεκόρ πωλιςεων. Τρα-
γοφδια και επιτυχίεσ που όλοι γνωρίηουμε και αγαποφμε είναι πολλά. 

 

Μάρω Κάλλθ, Α΄ Γυμναςίου 

Με ζχει ζνα. Ιταν προφθτικό 
κα ‘λεγα για μζνα, γιατί εκείνθ 
τθν εποχι -το ’37 το είχε κάνει-
εγϊ δεν φοροφςα γυαλιά... 
Τϊρα φοράω, αλλά τότε δεν 
φοροφςα κακόλου και με κάκι-
ςε ςτο ςκαμνάκι μαηί με τθ 
γατοφλα του ςπιτιοφ μασ και 
μου ζκανε το ςκίτςο φορϊντασ 
μου γυαλιά. Ρερίεργο πϊσ το 
ςκζφτθκε ζτςι..! Κι εκεί (μασ 
δείχνει το αντίςτοιχο ςκίτςο 
ςτο βιβλίο) είναι θ μθτζρα 
μου... ιταν πάρα πολφ ωραία 
γυναίκα, δεν ζχει καμία ςχζςθ 
μ’ εμζνα (γζλια)! 

Σασ είχε πει ποτζ ν’ αςχολθ-
κείτε κι εςείσ με τθ ηωγραφικι, ςασ είχε παροτρφνει; 

 

Έλληνες Συνθέτες 

Δεν μπορϊ να χαράξω οφτε γραμμι με χάρακα ίςια, κακόλου! 
Η μθτζρα ςασ αςχολοφταν κακόλου με τθ ηωγραφικι; 
Θ μθτζρα μου είχε φωνι καταπλθκτικι, πιρα από κει. Και τϊρα 

να μου πουν να πάω να τραγουδιςω, τρζχω, δεν ζχω κανζνα 
διςταγμό. Αλλά χζρι για ςκίτςο, κακόλου. Ζχω όμωσ τθν εγγονι 
μου τθ μικρι, θ οποία ζχει χζρι τζτοιο, πθγαίνει προσ τα κει. 

Να περιθγθκοφμε λίγο ςτα ςκίτςα; 
Ρρζπει να ςασ πω ότι όλθ θ οικογζνεια από τθν πλευρά του 

πατζρα μου είχε ταλζντο ςτθ ηωγραφικι. Ο αδελφόσ του πατζρα 
μου ηοφςε ςτο Ραρίςι και ιτανε από τουσ πολφ ονομαςτοφσ ηω-
γράφουσ. Δοφλεψε με τον Ρικάςο, ιταν αναγνωρίςιμοσ. Κι όταν 
πζκανε, δεν τον άφθςαν να πάει αμζςωσ ςτθν Ρόλθ ςτον οικογε-
νειακό τάφο, του ζκαναν πρϊτα φιλολογικό μνθμόςυνο εκεί, κι 
φςτερα τον ζςτειλαν. Και ο ανιψιόσ του πατζρα μου ιταν ηωγρά-
φοσ, δθλαδι πάει ςόι το βαςίλειο... 
 

Γεράςιμοσ Μαρκισ, Κωνςατνίνοσ Ντάκουλασ, 
Βαγγζλθσ Χιτοσ, Γ΄ Γυμναςίου 
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O Μιλτιάδθσ 
Ραςχαλίδθσ γεν-
νικθκε τον Λοφλι-
ο του 1969 ςτθν 
Καλαμάτα, μεγά-
λωςε ςτθν Ακινα 
και ςποφδαςε 
ςτο Μακθματικό 
Τμιμα του Ρανε-
πιςτθμίου Κρι-
τθσ, ςτο Θράκλει-
ο. 

Οι ςπουδζσ 
του ςτθν Κριτθ 
αποτζλεςαν 
ςτακμό ςτθ ηωι του και ςτθ μουςικι του καριζρα, κακϊσ 
εκεί ιρκε για πρϊτθ φορά ςε επαφι με τθν κρθτικι μου-
ςικι μζςω τθσ ςυνεργαςίασ του με το Δθμιτρθ Αποςτολά-
κθ και τουσ Χαΐνθδεσ. Θ πρϊτθ του διςκογραφικι παρου-
ςία ιταν μαηί τουσ, με τον πρϊτο ομϊνυμο δίςκο του μου-
ςικοφ εργαςτθρίου "Νεάρχου Παράπλουσ". Το 1995 θχο-
γραφεί τον πρϊτο προςωπικό του δίςκο, το “Ραραμφκι με 
λυπθμζνο τζλοσ” ςε παραγωγι Μάνου Ξυδοφσ. Στίχοι και 
μουςικι υπογράφονται από τον ίδιο και τρία τραγοφδια 
από τον Κοδωρι Ραυλάκο, ενϊ ςυμμετζχουν ςε δφο τρα-
γοφδια και οι Ρυξ-Λαξ.  

Ακολουκεί ζνα διάςτθ-
μα ςυνεργαςιϊν. Συμμε-
τζχει ςε ςυναυλίεσ του 
Γιάννθ Μαρκόπουλου, 
τραγουδάει ςτο “Χάραμα” 
με τθ Διμθτρα Γαλάνθ, 
ςυνεργάηεται διςκογραφικά με το Λαυρζντθ Μαχαιρίτςα, 
το Βαγγζλθ Γερμανό, τθν Καλλιόπθ Βζττα, τον Κανάςθ 
Γκαϊφφλλια, τθν Ελζνθ Τςαλιγοποφλου κ.ά.  

Ραράλλθλα ςυνεχίηει να φτιάχνει καινοφργια τραγοφ-
δια και το 1998, θχογραφεί το δεφτερο προςωπικό του 
δίςκο, “Κακζσ ςυνικειεσ”, ο οποίοσ ακοφγεται μζχρι ςιμε-
ρα με τθν ίδια απιχθςθ. Τον χειμϊνα του 1999 τραγουδά-
ει ςτο “Άλςοσ” με το Δθμιτρθ Μθτροπάνο. Το επόμενο 
καλοκαίρι οργϊνει τα γιπεδα τθσ επικράτειασ παρζα με 
το Βαςίλθ Ραπακωνςταντίνου. Τον Απρίλιο του 2001 κυ-
κλοφορεί ο τρίτοσ προςωπικόσ του δίςκοσ, με τίτλο 
“Βυκιςμζνεσ άγκυρεσ". Ο Μίλτοσ ςυνεχίηει τθν ενεργι 
διςκογραφικι του καριζρα και τον Οκτϊβριο του 2003, με 
τίτλο “Θ μόνθ μου πατρίδα είναι ο χρόνοσ”, κυκλοφορεί 
και ο τζταρτοσ δίςκοσ του, με τθ ςυμμετοχι του Σωκράτθ 
Μάλαμα. Στισ αρχζσ Νοζμβρθ 2005 κυκλοφόρθςε ο δί-
ςκοσ, “Ζχουν περάςει χρόνοι δζκα” και το Δεκζμβρθ του 
2007 κυκλοφόρθςε ο ζκτοσ προςωπικόσ του δίςκοσ, με 
τίτλο “Ψωμί και εφθμερίδα”, όπου εκτόσ από δικά του 
τραγοφδια, ερμθνεφει για πρϊτθ φορά και τραγοφδια-
δϊρα των φίλων του. Τθν περίοδο 2008-2009 ςυνεργάηε-
ται με το Κάνο Μικροφτςικο και μαηί δίνουν 70 ςυναυλίεσ 
ςε Ακινα-Κεςςαλονίκθ και επαρχία. Το Γενάρθ του 2010 
κυκλοφόρθςε ο ζβδομοσ προςωπικόσ του δίςκοσ, με τίτλο  

“Ξζνιοσ, θ Κριτθ εντόσ 
μου”, μια προςωπικι 
αναδρομι ςτα 16 χρό-
νια παρουςίασ του 
ςτθν Κριτθ. Συμμετζ-
χουν ο Χριςτοσ Κθ-
βαίοσ, ο Κάνοσ Μι-
κροφτςικοσ, ο Βαςίλθσ 
Σκουλάσ κι ο Ψαρα-
ντϊνθσ. 
     Ο "Ξζνιοσ" είναι ο 
ζβδομοσ προςωπικόσ 
του δίςκοσ, ςε επιμζ-
λεια παραγωγισ Κφμι-
ου Ραπαδόπουλου. Το 

2015 ο Μίλτοσ γιορτάηει τα 20 χρόνια καλλιτεχνικισ πορεί-
ασ, με δφο εκπλθκτικζσ ςυναυλίεσ ςτο κατάμεςτο Κζατρο 
Βράχων. Το 2016 πρωτοεμφανίηεται ο προτελευταίοσ του 
δίςκοσ μζχρι ςτιγμισ, “Ρερςείδεσ”, μια ςπουδι ςτθν απϊ-
λεια, όπωσ αναφζρει και ο ίδιοσ. Εμπνεφςτθκε τα τραγοφ-
δια αυτοφ του δίςκου, όπωσ αναφζρει, από τθ ςυγκίνθςθ 
που του προκαλοφςε το μάταιο των ευχϊν˙ ειδικά εκείνων 
των ευχϊν που παςχίηουν να ξορκίςουν τθν απϊλεια. Και θ 
απϊλεια είναι το μόνο που αξίηει να ειπωκεί. Ππωσ ςθ-
μειϊνει ο Μίλτοσ, "όταν διαλφεται ζνα ςφμπαν, ο μόνοσ 
τρόποσ επιβίωςθσ είναι να φτιάξεισ ζνα άλλο για να ζχεισ 

κάπου να κατοικιςεισ. Αυ-
τζσ είναι οι Ρερςείδεσ, οι 
κόρεσ του Ρερςζα. Τα δικά 
μου πεφταςτζρια".  
Το 2017 γεννιζται ο τωρι-
νόσ του δίςκοσ, “Τραγοφδια 

που ηοφνε λακραία”, εμπνευςμζνοσ από τθν ποίθςθ του 
Άλκθ Αλκαίου και τισ μελωδίεσ του Μάριου Τόκα. Μζςα 
ςτο λίγο χρονικό διάςτθμα που κυκλοφορεί ο δίςκοσ αυ-
τόσ, ζχει ιδιαίτερα αγαπθκεί. 

Ο Μίλτοσ Ραςχαλίδθσ γεμίηει με τισ ςυναυλίεσ του ςτά-
δια, κζατρα, μουςικζσ ςκθνζσ και φεςτιβάλ, με τθ μόνιμθ 
μπάντα του τα τελευταία χρόνια. Εκτόσ από ςπουδαίοσ 
μουςικόσ και τραγουδοποιόσ ζχει επιδείξει και ςυγγραφικι 
δραςτθριότθτα. Βιβλία του: «Δφο νφχτεσ ςτο Σαρά-
ντι» (2010), το μυκιςτόρθμα «Ο επόπτθσ» (2012), και τζ-
λοσ, το «Αγφριςτο κεφάλι: Ο Άλκθσ Αλκαίοσ που γνϊρι-
ςα...» (2013). 

Ο Μίλτοσ Ραςχαλίδθσ είναι ζνασ ζντονα πολιτικοποιθ-
μζνοσ καλλιτζχνθσ με ζναν ιδιαίτερα πολιτικά επικριτικό 
λόγο. Μασ ςυντροφεφει για παραπάνω από 20 χρόνια και 
γεμίηει τισ ψυχζσ μασ με τισ διαχρονικζσ μουςικζσ του και 
τθν αιςιοδοξία του, που όπωσ λζει και ο ίδιοσ, απζκτθςε 
μετά τθν γζννθςθ τθσ Ευγενίασ του, τθσ λατρεμζνθσ του 
κόρθσ. 

 

Αμαλία Δημητρακοπούλου, Γ΄ Γυμνασίου 

 

Μίλτος Πασχαλίδης 

«Η μουσική ημερεύει και θηρία, πόσο μάλλον αγριε-
μένους ανθρώπους. Οι άνθρωποι στις συναυλίες 
έρχονται αγριεμένοι απ’ αυτό που τους συμβαίνει καθη-
μερινά. Κι εσύ προσπαθείς κάπως να τους μερέψεις.» 
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Μακθτζσ και κακθγθτζσ του Σχολείου μασ, επιςκεφτικαμε τθν 26θ Οκτωβρίου τθν Κρυοπθγι Ρρζβεηασ, με ςκοπό 
τον εορταςμό τθσ εκνικισ επετείου τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940. Επιλζξαμε τθν Κρυοπθγι, κακϊσ είναι ζνα από τα μαρτυ-
ρικά χωριά τθσ Γερμανικισ Κατοχισ, ςτο οποίο κατά τθν περίοδο του 1944, εκτελζςτθκαν 23 κάτοικοι του χωριοφ. 

     Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτθν 
πλατεία του χωριοφ, εκεί όπου και βρίςκε-
ται το μνθμείο των εκτελεςκζντων. Αρχικά, 
μασ μίλθςε ο Ρρόεδροσ του χωριοφ, κ. Ντε-
λισ Νίκοσ, ο οποίοσ ζκανε μια μικρι ειςα-
γωγι και μασ καλωςόριςε. Στθ ςυνζχεια 
μασ μίλθςε ο ςυνταξιοφχοσ δάςκαλοσ του 
χωριοφ, κ. Τςοφτςθσ Βαγγζλθσ, ο οποίοσ 
ζκανε μια ςφντομθ ιςτορικι αναφορά ςτα 
γεγονότα και μασ διθγικθκε τισ ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ εκείνθσ τθσ περιόδου. 
     Ζπειτα, το λόγο πιρε ζνασ από τουσ 
ανκρϊπουσ που ζηθςε πολφ ζντονα τισ 
δφςκολεσ ςυνκικεσ, κακϊσ όταν οι κάτοι-
κοι του χωριοφ ςυνελιφκθςαν από τουσ 
Γερμανοφσ, ιταν 12 ετϊν. Αυτόσ ιταν ο 
κφριοσ Επαμεινϊνδασ Χρθςτιάσ, ο οποίοσ 

μασ διθγικθκε πάρα πολλά από εκείνθ τθ ςυγκεκριμζνθ περίο-
δο, και μασ κακιλωςε με τθν αφιγθςι του και τισ πλθροφορίεσ 
που μοιράςτθκε μαηί μασ. Αναδιθγικθκε τθν θμζρα τθσ ςφλλθ-
ψθσ και μασ είπε πωσ οι κάτοικοι του χωριοφ μεταφζρκθκαν ςτο 
Αγρίνιο, εκεί όπου και εκτελζςτθκαν. Επιπλζον, μζςα ςτουσ αν-
κρϊπουσ που εκτελζςτθκαν κάποιοι ιταν και ςυγγενείσ του. Στθ 
ςυνζχεια, τον ρωτιςαμε κάποιεσ περαιτζρω πλθροφορίεσ, ο 
οποίοσ με μεγάλθ προκυμία μάσ απάντθςε.  

Τζλοσ, θ επίςκεψι μασ ςε αυτό το μαρτυρικό χωριό, τθν Κρυ-
οπθγι ολοκλθρϊκθκε με μια μουςικι εκδιλωςθ: μακθτζσ τθσ Γϋ 
Γυμναςίου, με υπεφκυνο τον κ. Γιαννικόπουλο, παρουςίαςαν 
τραγοφδια που αναφζρονταν ςε εκείνθ τθν περίοδο. Τθ διοργά-
νωςθ τθσ επίςκεψθσ ανζλαβαν οι κακθγιτριεσ κ. Σιαπανίδου 
και κ. Γιαννοφλθ, ενϊ ςυμμετείχαν ςτθν εκδιλωςθ επίςθσ μακθ-
τζσ και μακιτριεσ τθσ Αϋ και Βϋ Λυκείου. Λδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ 
οφείλουμε ςτον κ. Γιϊργο Τηίμα, ςυνταξιοφχο κακθγθτι και 

κάτοικο τθσ Κρυοπθγισ, ο οποίοσ μασ 
ζφερε ςε επικοινωνία με όλουσ τουσ 
φορείσ τθσ κοινότθτασ.   

 
 
 
 
 
 
 

Άννα Βερυκίου,  
Στρατοφλα Κουτροφμπα, 

Ευαγγελία Μουκάνου,  
Γ΄ Γυμναςίου 

 

 

 

Επίσκεψη στην Κρυοπηγή Πρέβεζας  
και μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού 
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Οη Queen είλαη έλα βξεηαληθό ξνθ ζπγθξόηεκα, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Λνλδίλν ην 1971, κε αξρηθά κέιε ηνπο 
Freddie Mercury (θσλεηηθά, πιήθηξα), Brian May (ειεθηξηθή θηζάξα, θσλεηηθά), Roger Taylor (ληξακο, θσλεηηθά) 
θαη John Deacon (κπάζν). Τα πξώηα ηξαγνύδηα ησλ Queen ήηαλ εκπλεπζκέλα θπξίσο από ηελ glam rock ην 
heavy metal θαη ηελ progressive rock, κε ηνλ θαηξό όκσο ην ζπγθξόηεκα πξόζζεζε ζηε κνπζηθή ηνπ δηάθνξα θαη-
λνηόκα ζηνηρεία, δηεξεπλώληαο ηελ vaudeville, ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ηελ θαλθ. Τν ζπγθξόηεκα δέρεηαη ε-
πηξξνέο από πνιιά άιια Βξεηαληθά ζπγθξνηήκαηα ηεο επνρήο, όπσο ηνπο Pink Floyd, ηνπο Beatles, ηνπο Rolling 
Stones, The Who θαη Led Zeppelin. Σηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, νη Queen απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
θνκκάηηα πην ζπκβαηηθά, κε ζθνπό λα παηρηνύλ πεξηζζόηεξν ζην ξαδηόθσλν, θάηη πνπ ηνπο έδσζε κεγαιύηεξε 
εκπνξηθή επηηπρία. Καζ’ όιε ηε δεθαεηία ηνπ '70, ην κνπζηθό ηνπο ζηηι όκσο ζπλέρηζε λα εμειίζζεηαη. Άξρηζαλ λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ζπλζεζάηδεξ ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80, θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πεηξακαηηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζηε 
κνπζηθή. 

 

Freddie Mercury: The King of Queen 

Δθμιουργία:  
Ο Brian May και ο Roger Taylor 

ζπαιηαν μαηί ςε ζνα ςυγκρότθμα 
με το όνομα Smile. Ο Freddie 
Mercury, οπαδόσ του εν λόγω 
ςυγκροτιματοσ, τουσ παρότρυνε 
να πειραματιςτοφν με πιο περίτε-
χνεσ τεχνικζσ μουςικισ θχογρά-
φθςθσ. Σφντομα ο Μζρκιουρι 
(που τότε ιταν γνωςτόσ με το 
όνομα Φαρόκ Μπαλςάρα) προ-
ςτζκθκε ςτθ ςφνκεςθ του ςυ-
γκροτιματοσ και μετονομάςτθ-
καν ςε Queen, το όνομα με το 
οποίο ζγιναν γνωςτοί. O John 
Deacon εντάχκθκε ςτο ςυγκρότθ-
μα πριν τθν θχογράφθςθ του 
πρϊτου τουσ δίςκου.  

Συνεχιηόμενθ επιτυχία: 
Οι Queen γνϊριςαν κάποια 

επιτυχία ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 
του '70, αλλά με τθν κυκλοφορία του "Sheer Heart At-
tack" (1974) και του "A Night at the Opera" (1975) ιταν που 
ζγιναν γνωςτοί ςε παγκόςμιο επίπεδο. Το "A Night at the 
Opera" περιείχε και το "Bohemian Rhapsody", το οποίο πα-
ρζμεινε ςτο νοφμερο ζνα των βρετανικϊν τςαρτ για εννζα 
εβδομάδεσ.  

Το 1988, οι οπαδοί του ςυγκροτιματοσ παρατιρθςαν ότι 
θ εμφάνιςθ του Μζρκιουρι είχε αρχίςει να γίνεται ολοζνα 
και πιο ιςχνι και εξαπλϊκθκαν οι φιμεσ ότι υπζφερε α-
πό AIDS. Ο Μζρκιουρι τισ αρνικθκε, λζγοντασ ότι ιταν α-
πλϊσ εξαντλθμζνοσ και πολφ απαςχολθμζνοσ για να δϊςει 
ςυνεντεφξεισ.  

Ραρ' όλα αυτά, το ςυγκρότθμα ςυνζχιςε να θχογραφεί 
νζα άλμπουμ, πρϊτα με το "The Miracle" το 1989 και το 
"Innuendo" το 1991. Στα τελευταία δφο άλμπουμ που θχο-
γραφικθκαν με τον Μζρκιουρι εν ηωι, το ςυγκρότθμα απζ-
δωςε τθ δθμιουργία όλων των τραγουδιϊν ςτουσ Queen, 
και όχι ςε ςυγκεκριμζνα μζλθ, ϊςτε να αποφευχκοφν δια-
φορζσ και διαμάχεσ μζςα ςτο ςυγκρότθμα. Το 1990, ο Μζρ-
κιουρι εμφανίςτθκε δθμόςια για τελευταία φορά, όταν με 
τουσ Queen παρζλαβε το "Brit Award" για τθν ιδιαίτερθ 
ςυνειςφορά τουσ ςτθ βρετανικι μουςικι. 

Ραρά τθν επιδεινωμζνθ υγεία του, ο Μζρκιουρι ςυνζχιςε 
να ςυνειςφζρει, με το ςυγκρότθμα να κυκλοφορεί το  

    "Innuendo" ςτισ αρχζσ του 
1991. Το ομϊνυμο ςινγκλ ζφταςε 
ςτθν κορυφι ςτθ Μεγάλθ Βρετα-
νία και με ακόμα τρία τραγοφδια 
να μπαίνουν ςτα τςαρτ: το «I’m 
Going Slightly Mad», το 
«Headlong» και το «The Show 
Must Go On». Ακολοφκθςε θ 
κυκλοφορία τθσ δεφτερθσ ςυλλο-
γισ τραγουδιϊν, το "Greatest 
Hits II", τον Οκτϊβριο του ίδιου 
χρόνου.  
    Στισ 23 Νοεμβρίου του 1991, 
ςε μια ανακοίνωςθ που ζγινε 
από τθν επικανάτιο κλίνθ του 
Μζρκιουρι, ο ίδιοσ κα επιβε-
βαιϊςει ότι ζπαςχε από AIDS. 
Μζςα ςτισ επόμενεσ 24 ϊρεσ ο 
ίδιοσ κα καταλιξει από βρογχο-
πνευμονία, επιπλοκι του AIDS. Θ 

κθδεία του ζγινε ςε κλειςτό κφκλο, ςφμφωνα με τα Ηωροα-
ςτρικά πιςτεφω τθσ οικογζνειάσ του.  

Το τελευταίο album των Queen με τον Μζρκιουρι, το 
"Made in Heaven", κυκλοφόρθςε το 1995, τζςςερα χρόνια 
μετά το κάνατό του. 

 
Διςκογραφία: 

 Queen (1973) 

 Queen 2 (1974) 

 Sheer heart attack (1974) 

 A night at the opera (1975) 

 A day at the races (1976) 

 News of the world (1977) 

 Jazz (1978) 

 The game (1980) 

 Hot space (1982) 

 The works (1984) 

 A kind of magic (1986) 

 The miracle (1989) 

 Innuendo (1991) 

 Made in heaven (1995) 
 
 

Βαςιλικι Αλεξανδροποφλου, Ελευκερία Κουλοφρθ, 
Α΄ Γυμναςίου 
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     Θ ταινία είναι μια γιορτι τθσ μουςικισ και θ ευκαιρία να δει μια καινοφρια γενιά τθ ςθ-
μαςία των Queen και του Φρζντι Μζρκιουρι. Θ ςκθνοκεςία ζγινε από τον Bryan Singer. O 
Φρζντι Μζρκιουρι αψιφθςε τα ςτερεότυπα και τουσ ςυμβιβαςμοφσ για να γίνει ζνασ από 
τουσ πιο αγαπθτοφσ καλλιτζχνεσ του πλανιτθ. Θ ταινία ακολουκεί τθ ραγδαία άνοδο τθσ 
μπάντασ μζςα από τα εμβλθματικά τραγοφδια και τον επαναςτατικό τουσ ιχο. Ο παραγω-
γόσ  ζχοντασ ςτο πλευρό του τουσ ιδρυτζσ του ςυγκροτιματοσ, Μπράιαν Μζι και ότηερ Τζι-
λορ, ξεκίνθςε το ςχεδιαςμό του project. Θ ταινία ξεκινάει και τελειϊνει με τθν ανατριχιαςτι-
κι ερμθνεία του Rami Malek ωσ Φρζντι Μζρκιουρι ςτο Live Aid με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ 
χρθμάτων για τουσ ανκρϊπουσ τθσ Αικιοπίασ. Το φιλμ προβλικθκε ςτισ 23 Οκτωβρίου ςτο 
London's SEE Arena, που βρίςκεται ςτο ίδιο ςθμείο πλζον με το χϊρο όπου ζγινε θ ςυναυλία 
του 1985. Θ πρεμιζρα ιταν ανοιχτι και για το κοινό, ενϊ τα ζςοδα δόκθκαν ςτο Mercury 
Phoenix Trust, οργανιςμό που φζρει το όνομα του Φρζντι Μζρκιουρι και υποςτθρίηει 
ζρευνεσ για τθ κεραπεία του HIV ςε όλο τον κόςμο.  Θ ταινία «Bohemian Rhapsody» κυκλο-
φορεί ςτισ ελλθνικζσ κινθματογραφικζσ αίκουςεσ, από τθν 1θ Νοεμβρίου. 
 

Βαςιλικι Αλεξανδροποφλου, Ελευκερία Κουλοφρθ,  
Α΄ Γυμναςίου 

Θ Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón ι κατά κό-
ςμον Frida Kahlo γεννικθκε ςτισ 6 Λουλίου 1907 ςτθ ςυνοι-
κία Κογιοακάν τθσ Ρόλθσ του Μεξικοφ, όπου και απεβίωςε 
ςτισ 13 Λουλίου του 1954 και είναι Μεξικάνα ηωγράφοσ. 

Μπορεί να τθν χαρακτθρίςει κανείσ φεμινίςτρια, πνευμα-
τϊδθ και αντιςυμβατικι. Οι ηωγραφιζσ τθσ βαςίηονται ςτα 
κινιματα του ρεαλιςμοφ, του ςυμβολιςμοφ και του υπερρε-
αλιςμοφ και τα περιςςότερα ζργα τθσ είναι αυτοπροςωπο-
γραφίεσ. Στθ ηωγραφικι τθσ κυριαρχοφν τα ζντονα χρϊματα 
και είναι επθρεαςμζνθ κυρίωσ από τθ μεξικάνικθ κουλτοφ-
ρα. Τα ζργα τθσ χαρακτθρίηονται από μια ςχεδόν ολοκλθρω-
τικι αυτοαναφορικότθτα. Τα χρϊματα και οι αντικζςεισ 
είναι από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία που αναδεικνφει ςυ-
νεχϊσ.  

Ο πόνοσ που ζνιωκε και ψυχολογικόσ, λόγω 
των ςυνκθκϊν που ηοφςε, και ςωματικόσ, 
λόγω τθσ αςκζνειάσ τθσ απεικονίηονταν ςε 
πολλά από τα ζργα τθσ. Ζπαςχε από πολιομυ-
ελίτιδα, πράγμα που τθν ζκανε να παρακο-
λουκεί μακιματα ςτο ςπίτι. Μετά από πρω-
τοβουλία του πατζρα τθσ ξεκίνθςε να φοιτά 
ςε γερμανικό ςχολείο, από το οποίο αποβλι-
κθκε λόγω κακισ ςυμπεριφοράσ και ανυπα-
κοισ. Είχε κομμουνιςτικζσ πολιτικζσ πεποικι-
ςεισ από μικρι θλικία. Στα δεκαοχτϊ τθσ ζνα ατφχθμα που 
είχε με το λεωφορείο ςτο οποίο επζβαινε τθν οδιγθςε ςτθν 
υποβολι μεγάλου αρικμοφ εγχειριςεων ςτερϊντασ τθσ τθ 
δυνατότθτα να κάνει παιδιά. Αναρρϊνοντασ από το ατφχθ-
μα αποφάςιςε να ξεκινιςει μακιματα ηωγραφικισ ςε θλικί-
α 19 ετϊν. Οι γονείσ τθσ δεν μποροφςαν να τθ βοθκιςουν 
οικονομικά ςτισ καλλιτεχνικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ και λίγο 
αργότερα αποφαςίηει να δείξει τα ζργα τθσ ςτον ιδθ τότε 
αναγνωριςμζνο ηωγράφο Ντιζγκο ιβζρα, τον οποίο γνϊρι-
ηε. Το 1929 παντρεφτθκαν και χϊριςαν μετά από 10 χρόνια, 
αλλά ξαναπαντρεφτθκαν το 1940. Θ μθτζρα τθσ όταν ζμακε 
για το γάμο τουσ είπε χαρακτθριςτικά, «ο γάμοσ μιασ περι-
ςτζρασ με ζναν ελζφαντα...». 

Οι δυο τουσ είχαν κοινζσ πολιτικζσ απόψεισ. Οι απιςτίεσ 
του ιβζρα ιταν φανερζσ, αλλά θ Κάλο δεν ζδινε ςθμαςία, 
ακολουκϊντασ τον ίδιο τρόπο τακτικισ. Είτε από αντίδρα-
ςθ προσ το ςφηυγό τθσ, είτε επειδι πραγματικά το ικελε, 
είχε ςυνάψει πολλζσ εξωςυηυγικζσ ςχζςεισ και με άντρεσ 
και με γυναίκεσ. Ανάμεςα ςτισ πολλζσ γυναίκεσ του ιβζρα 
ιταν και θ αδελφι τθσ, πράγμα που ζκανε τθ Φρίντα να 
καταρρεφςει. Στο διάςτθμα που ο Ντιζγκο βλεπόταν με τθν 
αδελφι τθσ, θ Φρίντα, που πάντα εκφραηόταν μζςω τθσ 
ηωγραφικισ,  κατάφερε να ηωγραφίςει μόνο ζναν πίνακα, 
ο οποίοσ είχε τίτλο «Μερικζσ Μικρζσ Μαχαιριζσ». Θ Φρίντα 
δεν ιταν καλά ψυχολογικά και ςτο θμερολόγιό τθσ αναφζ-
ρει πωσ ςκεφτόταν ςυχνά το ενδεχόμενο τθσ αυτοκτονίασ. 

Ο λόγοσ που τθν κρατοφςε ηωντανι ιταν ο 
Ντιζγκο και, όπωσ ζλεγε, «θ ματαιοδοξία 
μου, που με κάνει να νομίηω ότι μπορεί να 
του λείψω». Ιταν αλκοολικι, λζγοντασ 
«Ζπινα για να ξεχάςω τθ κλίψθ μου, μόνο 
που τϊρα πια ζχει μάκει να κολυμπάει».  
     Το 1937 ο ιβζρα πρόςφερε άςυλο ςτον 
εξόριςτο τότε Λζον Τρότςκι και του ζδωςε 
μια κζςθ ςτο ςπίτι που ζμενε με τθ Φρίντα, 
γνωςτό ωσ «Το γαλάηιο ςπίτι». Ανάμεςα ςτον 
Τρότςκι και τθν Κάλο αναπτφςςεται ζνασ 

κυελλϊδθσ ζρωτασ που κα διαρκζςει μόλισ ζξι μινεσ.  
Θ υγεία τθσ χειροτζρευε όςο περνοφςε ο καιρόσ και 

περίπου το 1950 διαγνϊςτθκε με γάγγραινα ςτο δεξί τθσ 
πόδι. Το 1953 ζκανε τθν πρϊτθ τθσ ατομικι ζκκεςθ ςτο 
Μεξικό, θ χαρά και θ αιςιοδοξία τθσ όμωσ κα τθν εγκατζ-
λειπαν όταν μετά από λίγουσ μινεσ το πόδι τθσ ακρωτθριά-
ςτθκε εξαιτίασ τθσ εξάπλωςθσ τθσ γάγγραινασ. Θ τελευταία 
τθσ δθμόςια εμφάνιςθ ιταν ςε μία διαδιλωςθ ςτισ 2 Λουλί-
ου του 1954. Μια εβδομάδα μετά τα 47α γενζκλιά τθσ κα 
βρεκεί νεκρι πικανότατα από πνευμονικι εμβολι ςτο πο-
λυαγαπθμζνο τθσ "γαλάηιο ςπίτι" (13 Λουλίου 1954).  

Θ Φρίντα Κάλο κα πρζπει να μείνει ςτο μυαλό μασ ωσ 
ζνα ςφμβολο ανκρϊπου και καλλιτζχνθ.     

 

Χριςτιάνα Σουλιώτθ, Γ΄ Γυμναςίου 

 

Frida Khalo 
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Η ΦΟΝΙΣΣΑ, Αλέξανδπορ Παπαδιαμάνηηρ 

 
     Κεντρικό πρόςωπο τθσ ιςτορίασ είναι θ Φραγκογιαννοφ, μία θλικιωμζνθ χιρα, θ οποία 
ζηθςε μια βαςανιςμζνθ ηωι ωσ παιδί, ωσ ςφηυγοσ, ωσ μθτζρα και ωσ γιαγιά, μακθμζνθ πά-
ντα να υπθρετεί χωρίσ αντιρριςεισ τουσ ανκρϊπουσ του περιβάλλοντόσ τθσ. Ζνα βράδυ κα-
κϊσ ξενυχτάει ςτθν κοφνια τθσ άρρωςτθσ νεογζννθτθσ εγγονισ τθσ, περνοφν απ' το μυαλό 
τθσ όλεσ οι δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ που ζηθςε. Το μυαλό τθσ κολϊνει και ςκοτϊνει το 
βρζφοσ προκαλϊντασ του αςφυξία, ενϊ ο κάνατοσ κεωρείται από το γιατρό φυςιολογικόσ. 
Αν και αρχικά νιϊκει τφψεισ, κατά βάκοσ δεν μετανιϊνει για τθν πράξθ τθσ. Αντίκετα, τθσ 
γίνεται ζμμονθ ιδζα ότι θ μοίρα τθν ζχει τάξει να ςϊςει τον κόςμο απαλλάςςοντάσ τον από 
μικρά κορίτςια. Τα επόμενα εγκλιματά τθσ ζχουν για κφματα τρία μικρά ακϊα κοριτςάκια, 
χωρίσ πλζον κακόλου τφψεισ, αλλά και χωρίσ να είναι ςε κζςθ να ςυνειδθτοποιιςει το κακό 
που ζχει κάνει. Θ χωροφυλακι τθν υποψιάηεται και αποφαςίηει να τθ ςυλλάβει, με αφορμι 
όμωσ ζνα ζγκλθμα που δεν ζχει διαπράξει. Στθν προςπάκειά τθσ να ξεφφγει από τουσ χωρο-

φφλακεσ, θ Φραγκογιαννοφ αποφαςίηει να καταφφγει ςτο ερθμθτιριο ενόσ αςκθτι και να του εξομολογθκεί τα αμαρτι-
ματά τθσ. Τθ ςτιγμι όμωσ που προςπακεί να ξεπεράςει ζνα ςτενό πζραςμα, θ παλίρροια τθν προλαβαίνει και θ γερόντις-
ςα πεκαίνει, ανάμεςα ςτθν ανκρϊπινθ και τθ κεία δίκθ.  

Το βιβλίο αποτελεί ζνα αξιόλογο μυκιςτόρθμα. Ο τρόποσ που ο ςυγγραφζασ προςπάκθςε να διειςδφςει ςτθν ψυχι τθσ 
θρωίδασ είναι μοναδικόσ, τθ ςτιγμι που παράλλθλα μεταφζρεται ςτον αναγνϊςτθ ο ευρφτεροσ περίγυροσ του νθςιοφ, θ 
κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθ μικρι κοινωνία και οι αντικζςεισ μεταξφ των φτωχϊν χωρικϊν και των αρχόντων τθσ εποχισ. Μζςα 
από τθν αφιγθςθ μποροφμε εφκολα να κατανοιςουμε τα βάςανα τθσ γυναικείασ μοίρασ ςε μια ανδροκρατοφμενθ κοινω-
νία βιϊνοντασ με το νου τα αιςκιματα τθσ γυναίκασ και των δυο εαυτϊν που μάχονται ανάμεςα ςτο καλό και το κακό. Το 
βιβλίο χαρακτθρίηεται από δθμιουργικι και απολαυςτικι γραφι. Από τθν πρϊτθ κιόλασ παράγραφο, ο Ραπαδιαμάντθσ 
προκαλεί με τθ γραφι του ςτον αναγνϊςτθ ζνα αίςκθμα αγωνίασ και ενκουςιαςμοφ. 

Ρροςωπικά, το βιβλίο αυτό με μάγεψε, με ταξίδεψε ςε μια άλλθ εποχι. Κακϊσ θ ιςτορία εκτυλιςςόταν ζνιωκα τθν ανά-
γκθ να διαβάςω ακόμα περιςςότερο ειςχωρϊντασ ςτισ ςκζψεισ τθσ θρωίδασ. Δεν κζλθςα οφτε ζνα δευτερόλεπτο να τε-
λειϊςει, ενϊ δεν γεφτθκα τθν ανία ςτο ελάχιςτο. Είναι από τισ καλφτερεσ προτάςεισ, που κα ςυμβοφλευα τον κακζνα να 
προτιμιςει! 

 

Μαρία Αλεξανδροποφλου, Α΄ Λυκείου 

βιβλιοκριτική 

 

 

ΣΟ ΚΟΡΙΣΙ ΠΟΤ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΚΕ, Gillian Flynn 

Το μυκιςτόρθμα ‘’Το κορίτςι που εξαφανίςτθκε’’ είναι ζνα αριςτοτεχνικό, ψυχολογικό κρί-
λερ όπου ςελίδα τθ ςελίδα, νζα ςτοιχεία προκφπτουν και αλλάηουν όλα όςα ο αναγνϊςτθσ 
πίςτευε ότι είχε καταλάβει μζχρι τότε. Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ του βιβλίου, ζνα παντρεμζνο 
ηευγάρι, ακόμα ερωτευμζνο, ηει τθ ηωι που ζχει επιλζξει ςτθ Νζα Υόρκθ. Μορφωμζνοι, ςχετι-
κά ευκατάςτατοι, μποζμ, ‘’γραφιάδεσ’’ και οι δφο. Πμωσ θ οικονομικι κρίςθ ζχει ωσ αποτζλε-
ςμα να χάςουν και οι δφο τθ δουλειά τουσ. Γι’ αυτό το λόγο αναγκάηονται να ηιςουν από τα 
ζτοιμα για όςο κρατιςουν αν και δεν κα κρατιςουν για πολφ καιρό ακόμα. Ωσ κεραςάκι ςτθν 
τοφρτα, ο ςφηυγοσ μακαίνει πωσ θ μθτζρα του βρίςκεται ςτα τελευταία ςτάδια ςοβαρισ α-
ςκζνειασ και παίρνει τθν απόφαςθ να επιςτρζψουν ςτθν γενζτειρά του, ςε μια μικρι επαρχια-
κι πόλθ του Νότου, θ οποία είναι διαλυμζνθ από τθν οικονομικι κρίςθ. Εκείνθ πακαίνει κατά-
κλιψθ. Είναι ζνα κορίτςι τθσ πόλθσ ςε ζνα περιβάλλον το οποίο είναι βαρετό και μονότονο για 
αυτιν. Εκείνοσ ανοίγει ζνα μπαρ και ςυνάπτει εξωςυηυγικι ςχζςθ με μια πιτςιρίκα. Θ πλοκι 
απογειϊνεται κακϊσ οι ανατροπζσ διαδζχονται θ μια τθν άλλθ, ενϊ οι δφο αφθγθτζσ τθσ ιςτορίασ, το ηευγάρι, απογυμνϊ-
νονται ςταδιακά ςτα μάτια του αναγνϊςτθ, αλλά ταυτόχρονα ςυνεχίηουν να του λζνε ψζματα, κορυφϊνοντασ τθν ζνταςθ 
και το ςαςπζνσ. Οι διαλυμζνεσ ηωζσ και κοινωνίεσ που αφινει πίςω τθσ θ οικονομικι κρίςθ, ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτα 
δφο φφλα, ακόμθ και αν είναι μζρθ ενόσ ηευγαριοφ, τα όρια μεταξφ ζρωτα και μίςουσ, είναι το υλικό με το οποίο θ Φλιν 
χτίηει τθν ιςτορία τθσ, ζνα κοινωνικό δράμα με τθ μορφι ψυχολογικοφ κρίλερ. 

 
Στελίνα Ποϊκλι, Β΄ Λυκείου 
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ταινιοθήκη 

 

Τξ τελευταίξ σημείωμα 
 

          Θ ταινία του Ραντελι Βοφλγαρθ, «Το τελευταίο ςθμείωμα», με πρωταγωνιςτι τον Αντρζα 
Κωνςταντίνου (λιτόσ, αλλά απόλυτα πειςτικόσ), ο οποίοσ υποδφεται τον Ναπολζοντα Σουκα-
τηίδθ, 34χρονο διερμθνζα ανάμεςα ςτουσ Ναηί και τουσ Ζλλθνεσ ςτο Μπλοκ 15 ςτο Χαϊδάρι, 
ξετυλίγει τθν τραγικι ιςτορία των 200 Ελλινων αγωνιςτϊν που εκτελζςτθκαν τθν 1θ Μαΐου 
του 1944 ςτθν Καιςαριανι από τουσ Γερμανοφσ κατακτθτζσ. Θ ςχζςθ του Σουκατηίδθ με τθν 
Χαρά, μία νοςοκόμα που με καρτερία τον επιςκεπτόταν ςτθ φυλακι (θ Melia Kreiling, φαντα-
ςτικι ςτθν τελευταία ςκθνι τθσ), λειτουργεί ωσ ζνα λόγο για αυτόν να ονειρεφεται το μζλλον. 
Θ ιδιαίτερθ μεταχείριςθ του διοικθτι Κάρλ Φίςερ (καταπλθκτικι θ ερμθνεία του André Hen-
nicke κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ταινίασ) προσ τον Σουκατηίδθ δθμιουργεί ςτο φίλο τοφ τελευταί-
ου μια είδουσ δυςπιςτία για το αν παραμζνει πιςτόσ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο δίδυμο, διοικθτι-
διερμθνζα, είναι ίςωσ μία από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ πτυχζσ αυτοφ του κλαςικοφ ςτόρι, που 
όμωσ  εκτυλίςςεται με τελείωσ μεκοδικό και δεξιοτεχνικό τρόπο, που δεν κουράηει οφτε και 
ςκοπόσ του είναι θ υπερβολι των γεγονότων. Θ εξαιρετικά καλοςκθνοκετθμζνθ ςκθνι του 

γλεντιοφ τθ βραδιά πριν τθν εκτζλεςθ που ζπεται ςτθ ςυνζχεια, παρουςιάηει τα πρόςωπα όχι ωσ δυςτυχιςμζνα για αυτό 
που ζμελλε να ςυμβεί, αλλά ωσ ελεφκερα˙ μια φοβερι ςκθνι που δείχνει ότι ο ανκρωπιςμόσ παρόλθ τθ ςκλθρότθτα του 
πολζμου δεν χάνεται και προβάλλει ολοηϊντανοσ ςε όλο του το μεγαλείο μζςα από μια βακιά ςυγκινθτικι ιςτορία. Οι 
λεπτομζρειεσ που αναφζρει μζςα ςτο ςενάριο θ ςυγγραφζασ Λωάννα Καρυςτιάνθ με τθ βοικεια του εξαίρετου ςκθνοκζτθ 
Ραντελι Βοφλγαρθ ςυμπυκνϊνουν με ζναν πολφ εφςτοχο τρόπο τθν ιςτορία τθσ μαηικότερθσ εκτζλεςθσ τθσ ναηιςτικισ 
κατοχισ. Θ πειςτικότθτα των ρόλων, που απζδωςαν με τον καλφτερο τρόπο το ςενάριο και οι ιχοι του The Boy 
(καλλιτεχνικό όνομα του Αλζξανδρου Βοφλγαρθ) ζρχονται να ολοκλθρϊςουν αυτιν τθν αξιοςθμείωτθ προςπάκεια των 
ανκρϊπων που δοφλεψαν για να αποδοκεί αυτι θ ταινία με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. 

 
                                                          Χριςτιάνα Σουλιώτθ, Γ΄ Γυμναςίου  

Μξυσικό Σταυρόλενξ! 

Κάθετα 
1. Είδνο ςσκηνύ, ην θξαηά θαη ν καέζηξνο όηαλ δηεπζύλεη. 
3. Σεκαληηθόο ζπλζέηεο ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο. 
4. Έξγν γηα ζόιν όξγαλν θαη νξρήζηξα. 
6. Τν θξαηάκε ζηα θάιαληα... 
9. Αλήθεη ζηα μύιηλα πλεπζηά, αιιά είλαη ράιθηλν. 
10. Με απηό αλνίγνπκε ηηο πόξηεο, αιιά θαη ην ζπίηη ηεο... 
θπξίαο Μνπζηθήο. 
12. Ο πνηεηήο ησλ πιήθηξσλ. 
13. Με απηή γξάθνπλ, αιιά θαη παίδνπλ ζηα έγρνξδα. 
 
Οριζόντια 
1. Ακαληένπο... 
2. Έρεη ε θινγέξα θαη ηα πνπιηά. 
5. Είλαη απαξαίηεηεο ζε νξηζκέλα όξγαλα θαη ζηε θσλή 
καο. 
7. Νηίβα ηεο όπεξαο, Μαξία... 
8. "Τν θάληαζκα ηεο ...", γλσζηό κηνύδηθαι. 
11. Κη έηζη ην ιανύην. 
14. Τεηξάρνξδν, κηθξόηεξν ζε κέγεζνο από ην θνληξα-
κπάζν, πνπ παίδεηαη κε δνμάξη. 
15. Χώξα θαηαγσγήο ηεο Μνλζεξάη Κακπαγηέ. 
 
 
 

Δανάθ Σουλιώτθ, Ιωάννα Παππά-Σπφρου, 
Α΄ Γυμναςίου 

1. Μπαγκζτα/Μότςαρτ, 2. άμφοσ, 3. Μπετόβεν, 4. Κονςζρτο, 5. Χορδζσ, 6. Τρίγωνο,  7. Κάλασ, 8. Ππερασ, 9. Σαξόφωνο, 10. Κλειδί, 11. Λαγοφτο, 12. 
Σοπζν, 13. Ρζνα, 14. Βιολοντςζλο, 15. Λςπανία. 



     Τθν Ραραςκευι ςτισ 23 Νοεμβρίου μακθτζσ, γονείσ και 
κακθγθτζσ από το ςχολείο μασ ξεκίνθςαν τθν προγραμματι-
ςμζνθ από όλα τα ςχολεία τθσ Ελλάδασ μουςικι διαμαρτυρί-
α ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ με τθ ςυνοδεία μουςικϊν οργά-
νων. Αρχικά, κατευκυνκικαμε ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκ-
μιασ Εκπαίδευςθσ, όπου κατακζςαμε τα αιτιματά μασ ςτον 
Ρροϊςτάμενο, κ. Καμπουράκθ, και του μεταφζραμε τθν α-
παίτθςι μασ για κάλυψθ των υπαρχόντων κενϊν ωρϊν μου-
ςικισ, μόνιμα διοριςμζνουσ κακθγθτζσ μουςικισ, δωρεάν 
παροχι μουςικϊν βιβλίων και πιςτοποίθςθ των μουςικϊν 
ςπουδϊν μασ. Ζπειτα, αφοφ διαςχίςαμε τθ λεωφόρο Ειρι-
νθσ με κεντρικό ςφνκθμα «Θ δωρεάν παιδεία δεν είναι ουτο-
πία, δϊςτε λεφτά για μουςικά ςχολεία» και με άλλα τραγοφ-
δια που οι ίδιοι οι μακθτζσ είχαμε ετοιμάςει, ςυγκεντρωκι-
καμε ςτο Δθμαρχείο και εκκζςαμε για ακόμθ μία φορά ςτο 

Διμαρχο τα τεράςτια υλικοτεχνικά προβλιματα που αντιμετωπίηει ο χϊροσ ςτον οποίο ςτεγαηόμαςτε αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ 
επίςθσ ηθτιςαμε να μάκουμε τθν πρόοδο των εργαςιϊν ςχετικά με τθν ανζγερςθ καινοφριου Μουςικοφ Σχολείου. 

Θ μουςικι παιδεία είναι ςτοιχείο πολιτιςμοφ για μια κοινωνία και για αυτό δεν ανεχόμαςτε τθν υποβάκμιςθ των ςχολείων 
μασ και αναμζνουμε τισ βελτιϊςεισ που μασ υποςχζκθκαν. Οι απαντιςεισ που μασ δόκθκαν από τουσ τοπικοφσ φορείσ δεν 
μασ ικανοποίθςαν και ζτςι ετοιμαηόμαςτε για νζουσ αγϊνεσ ςυντονιςμζνοι με τα υπόλοιπα μουςικά ςχολεία τθσ Ελλάδασ για 
απόλυτα δωρεάν και ποιοτικι εκπαίδευςθ. Θ μουςικι είναι το πάκοσ μασ και δεν κα επιτρζψουμε ςε κανζναν να μασ τθ ςτε-
ριςει. 

Μυρτώ Κωςτόγιαννθ, Β΄ Λυκείου 
Αντιπρόεδροσ 15μελοφσ Συμβουλίου 

Μουςικοφ Σχολείου Πρζβεηασ 

Πρώτες εμτυπώσεις από το Μουσικό Σχολείο... 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

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

Μερικζσ δθλϊςεισ των μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου ιταν: 
 

«Στο σχολείο μας έχει πολύ ωραίο κλίμα και εμθουσιάστηκα πολύ από τημ πρώτη μέρα!» 
 

«Είναι ένα ωραίο σχολείο, αλλά έχει αρκετά μειονεκτήματα, χρειαζόμαστε περισσότερες υποδομές.» 
 

«Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ, είναι ήρεμα και υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα.» 
 

«Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο σχολείο, καθώς εκτός από τα μαθήματα ασχολούμαστε και 

με το χόμπι μας, τη μουσική.» 
 

«Το στολείο είμαι πολύ εστάριστο και όλοι είμαι υιλικοί μαζί μας!» 
 

“Από ηην ππώηη ζηιγμή πος ήπθαμε εδώ μαρ ςποδέσηηκαν όλοι με θιλόξενο ηπόπο.” 
 

«Διαφέρει πολύ από το Δημοτικό, γιατί έχει πολύ περισσότερα μαθήματα και είμαστε αρκετά αγχωμένοι.» 
 

«Μ’ αρέσει πολύ εδώ, γιατί ηρεμούμε μέσα από τη μουσική.» 
 

«Την ώρα των μουσικών συνόλων περνάμε ευχάριστα και δημιουργικά.» 
 

«Είμαι πολφ ευχαριςτημένοσ από του καθηγητέσ μου.» 

Άλκθςτισ Κυρίτςθ, Ελιςάβετ Τςαοφςθ, 
Γ΄ Γυμναςίου 

 

Μοςζική Διαμαπηςπία 

για ένα καλύηεπο ζσολείο! 


