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Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ, Αγαπηςξί αμαγμώρςεπ,   

  

ασςό είμαι ςξ δεύςεοξ ςεύυξπ ςηπ ετημεοίδαπ μαπ για τέςξπ και ελ-ασςό είμαι ςξ δεύςεοξ ςεύυξπ ςηπ ετημεοίδαπ μαπ για τέςξπ και ελ-

πίζξσμε μα ςξ βοείςε ενίρξσ εμδιατέοξμ με ςα ποξηγξύμεμα!πίζξσμε μα ςξ βοείςε ενίρξσ εμδιατέοξμ με ςα ποξηγξύμεμα!  

  

Ασςή ςη τξοά, μιλήραμε με μξσρικξύπ ςηπ πεοιξυήπ μαπ, καλλιςέ-Ασςή ςη τξοά, μιλήραμε με μξσρικξύπ ςηπ πεοιξυήπ μαπ, καλλιςέ-

υμεπ πξσ επιρκέτςηκαμ ςημ πόλη μαπ, γοάφαμε άοθοα για ςη μξσρική, υμεπ πξσ επιρκέτςηκαμ ςημ πόλη μαπ, γοάφαμε άοθοα για ςη μξσρική, 

αλλά και θέμαςα πξσ μαπ ποξβλημαςίζξσμ. Σαπ ποξςείμξσμε βιβλία και αλλά και θέμαςα πξσ μαπ ποξβλημαςίζξσμ. Σαπ ποξςείμξσμε βιβλία και 

ςαιμίεπ, εμώ μξιοαζόμαρςε και ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ μαζί ραπ!ςαιμίεπ, εμώ μξιοαζόμαρςε και ςα μέα ςξσ ρυξλείξσ μαπ μαζί ραπ!  

  

Με ςα έρξδα ςηπ τεςιμήπ υοξμιάπ παοαγγείλαμε έμα ςρέλξ, έμα μξσ-Με ςα έρξδα ςηπ τεςιμήπ υοξμιάπ παοαγγείλαμε έμα ςρέλξ, έμα μξσ-

ρικό όογαμξ πξσ έλειπε από ςξ ρυξλείξ μαπ, χρςόρξ απαοαίςηςξ όυι ρικό όογαμξ πξσ έλειπε από ςξ ρυξλείξ μαπ, χρςόρξ απαοαίςηςξ όυι 

μόμξ για ςιπ ξουήρςοεπ ςξσ ρυξλείξσ, αλλά και γιαςί αοκεςξί μαθηςέπ μόμξ για ςιπ ξουήρςοεπ ςξσ ρυξλείξσ, αλλά και γιαςί αοκεςξί μαθηςέπ 

εμδιατέοξμςαι μα μάθξσμ.εμδιατέοξμςαι μα μάθξσμ.  

  

Ιδιαίςεοεπ εσυαοιρςίεπ ξτείλξσμε ρςξσπ καθηγηςέπ κ. Τρξλάκη και Ιδιαίςεοεπ εσυαοιρςίεπ ξτείλξσμε ρςξσπ καθηγηςέπ κ. Τρξλάκη και 

κ. Κξύμα για ςη ρσμδοξμή ςξσπ ρςημ εκδξςική μαπ ποξρπάθεια.κ. Κξύμα για ςη ρσμδοξμή ςξσπ ρςημ εκδξςική μαπ ποξρπάθεια.  

  

Σαπ εσυαοιρςξύμε για ακόμη μια τξοά για ςη ρσμευή ρςήοινή ραπ!Σαπ εσυαοιρςξύμε για ακόμη μια τξοά για ςη ρσμευή ρςήοινή ραπ!  

  

Καλή αμάγμχρη!Καλή αμάγμχρη!  

  

Η συντακτική ομάδαΗ συντακτική ομάδα  
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       Σειίδα 3 Σηε Γηαπαζώλ 

Στισ μζρεσ μασ, οι 
π ε ρ ι ς ς ό τ ε ρ ο ι 
άνκρωποι λόγω των 
social media, δεν 
βλζπουν τθλεόραςθ 
ι βλζπουν ελάχιςτθ, 
ωςτόςο δεν χάνουν 
και πολλά. Τισ βραδι-
νζσ ϊρεσ όταν ςυνι-
κωσ ο κόςμοσ ανοί-
γει τθ ςυςκευι του 
για να χαλαρϊςει, το 
πιο πικανό είναι να πετφχει κάποιο ριάλιτι ςόου, 
όπωσ για παράδειγμα το "Survivor", το οποίο τα 
τελευταία χρόνια που επανεμφανίςτθκε ςθμειϊνει 
υψθλά νοφμερα τθλεκζαςθσ.  

Στο ςυγκεκριμζνο ςόου, όμωσ, (και ςε άλλα πα-
ρόμοια) αν και γυρίηεται ςτον Άγιο Δομίνικο, που 
είναι ζνα μαγικό μζροσ, καμία πλθροφορία δεν πα-
ρζχεται για τον τόπο, τουσ ανκρϊπουσ του, τον πο-
λιτιςμό και τθν ιςτορία τουσ, ϊςτε να ζχει, ζςτω 
και λίγο, ζναν εκπαιδευτικό χαρακτιρα. Από τθν 
άλλθ, προωκείται ξεκάκαρα ο ανταγωνιςμόσ, ςε 
μία ιδθ ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι κοινωνία. Ασ μθν 
ξεχνάμε ότι κάκε βδομάδα ζνασ παίκτθσ αποχωρεί, 
οπότε μπαίνουμε ςτο "τρυπάκι" του "ποιον κα φά-
με ςιμερα;", αφοφ και αςυναίςκθτα εκιηόμαςτε 
και πανθγυρίηουμε αν φφγει κάποιοσ λιγότερο ςυ-
μπακθτικόσ παίκτθσ. Βζβαια, αρκετόσ κόςμοσ προ-
τιμά το "Survivor" για τθ βραδινι του απαςχόλθςθ, 
όχι απαραίτθτα γιατί του αρζςει ςαν ςόου, αλλά 
γιατί πλζον θ ελλθνικι τθλεόραςθ ζχει μείνει ςτά-
ςιμθ προβάλλοντασ επαναλιψεισ χωρίσ να εξελίς-
ςεται. 

Τα ριάλιτι ςόου υπάρχουν εκεί ζξω για να αγα-
πάμε να τα μιςοφμε και αυτό είναι γεγονόσ: ςυνι-
κωσ κάνεισ μασ δεν παραδζχεται ότι τα παρακο- 
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λουκεί, παρόλο που δεν 
χάνει οφτε ζνα επειςόδιο. 
Ζχουν τεράςτια απιχθςθ 
ςτο κοινό, μόνο και μόνο 
επειδι δείχνουν ανκρϊ-
πουσ να ξεφτιλίηονται. 
Βριςιζσ, ξφλο, ερωτικά 
ειδφλλια, ίντριγκεσ και 
λάςπθ. Αυτά δείχνουν 
ποια είναι τα αγαπθμζνα 
χόμπι των ςυμμετεχό-
ντων και το παραδζχο-

νται μπροςτά από τισ κάμερεσ χωρίσ καμιά ντροπι. 
Αν πραγματικά ψάξεισ βακιά αυτζσ τισ εκπομπζσ κα 
δεισ τον ξεπεςμό τθσ ανκρωπότθτασ.  

Δουλεφουν τόςοι άνκρωποι για να βγει μια αςυνι-
κιςτθ εικόνα για τθν τθλεόραςθ, ϊςτε να προκλθκεί 
ίντριγκα ςτισ κουτςομπολίτςικεσ εκπομπζσ τθσ επόμε-
νθσ μζρασ, γιατί πραγματικά το να βουτάσ ςε λίμνεσ 
με λάςπθ, να φασ μια τάρτα πιο γριγορα από τον 
αντίπαλό ςου ι να βρεισ πρϊτθ κάποιον να ςε 
"ερωτευτεί" για να μθν αποχωριςεισ αυτιν τθν εβδο-
μάδα είναι κάτι το "διαςκεδαςτικό" και το 
"αξιοκαφμαςτο". Σε γενικζσ γραμμζσ παρακολουκείσ 
ζνα ςκουπίδι το οποίο ςε ςοκάρει, αλλά κεσ να δεισ 
και το επόμενο επειςόδιο, επειδι είδεσ ςτο τρζιλερ 
ότι ο Κϊςτασ με το Γιϊργο τςακϊκθκαν. Ακόμθ και τα 
πρότυπα που περνοφν αυτζσ οι εκπομπζσ είναι λαν-
καςμζνα.  

Κεωρϊ ότι ζνα ποςοςτό βλζπει τα ριάλιτι ςόου 
απλά και μόνο για να νιϊςει καλφτερα με τθ ηωι του. 
Βλζπουν τόςο κόςμο να ρεηιλεφεται, επειδι ζχουν 
εκιςτεί ςτθν παρακολοφκθςθ χαμθλισ ποιότθτασ 
προγραμμάτων, προϊόντων υποκουλτοφρασ, ςτο εφ-
πεπτο και αναλϊςιμο κζαμα. 

 
Εφα Κρανιώτη, Γ΄ Γυμναςίου 

 

 

Reality Show: ο ηηλεοπηικός ζκοσπιδοηενεκές 
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Το Ρωγϊνι είναι μια περιοχι τθσ Θπείρου που πε-
ριλαμβάνει αρκετά χωριά, μερικά από τα οποία βρί-
ςκονται ςτθ βορειοδυτικι Ιπειρο. 

Θ μουςικι του Ρωγωνίου πθγάηει κυρίωσ από τισ 
δφςκολεσ ςυνκικεσ ηωισ που επικρατοφςαν εκεί κυ-
ρίωσ κατά τα παλαιότερα χρόνια. Τα κζματα ποικίλ-
λουν, όπωσ π.χ. τα τραγοφδια του γάμου και τθσ ξενι-
τιάσ. Το κζμα τθσ ξενιτιάσ που βιϊκθκε αρκετά από 
τουσ κατοίκουσ του Ρωγωνίου κυριαρχεί ςτα τραγοφ-
δια τουσ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει το Ρω-
γωνίςιο πολυφωνικό τραγοφδι, το οποίο δεν ςυνα-
ντάμε ςε πολλζσ μουςικζσ παραδόςεισ ςτον ελλθνικό 
χϊρο. Τα κφρια γνωρίςματα τθσ Ρωγωνίςιασ μουςι-
κισ είναι ο αργόσ ρυκμόσ, τα μοιρολόγια, τα γυρίςμα-
τα του τραγουδιςτι και οι ολιγότονεσ και πεντατονι-
κζσ κλίμακεσ. Τα βαςικά όργανα που κα βρείτε εκεί 
είναι: το κλαρίνο (πνευςτό όργανο ςολιςτικό, με πολφ 
γνωςτό κλαρινίςτα τθσ περιοχισ τον Ρετρολοφκα 
Χαλκιά), το λαοφτο (ζγχορδο, με μεγάλο ςολίςτα τον 
Χριςτο Ηϊτο), το βιολί  και το ντζφι. 

 

Μουσικές της Ηπείρου 

Μία λέα κόληκε ζηήιε εγθαηληάδεηαη ζηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο καο. ε απηήλ ηε ζηήιε ζα γλσξίζνπκε δηάθν-
ξεο πεξηνρέο ηεο Ηπείξνπ, ηα κνπζηθά ηνπο ηδηώκαηα θαη ηνπο ρνξνύο ηνπο. Ξεθηλάκε απηό ην κνπζηθό καο ηαμίδη 
από ην μαθνπζηό Πσγώλη! 

 

Πωγώνι 

Στθ μουςικι του Ρωγωνίου επικρατοφν οι πεντατο-
νικζσ κλίμακεσ και αυτό δίνει ζνα τελείωσ διαφορετι-
κό άκουςμα ςε ςχζςθ με τισ μουςικζσ τθσ υπόλοιπθσ 
Ελλάδασ.  

Το θπειρϊτικο μοιρολόι, ςφμφωνα με τον Κρίςτο-
φερ Κινγκ, Αμερικάνο μουςικολόγο, επιδιϊκει να ανα-
κουφίςει τθν καρδιά από το βάροσ τθσ απϊλειασ. 
Άλλθ μια ακόμθ μουςικι κατθγορία του Ρωγωνίςιου 
τραγουδιοφ είναι τα τραγοφδια τθσ τάβλασ. Είναι τρα-
γοφδια τα οποία δεν χορεφονται, αλλά τραγουδιοφ-
νται ςτθν αρχι του γλεντιοφ, κακϊσ οι καμϊνεσ τρϊ-
νε και πίνουν. Το πολυφωνικό τραγοφδι είναι ζνασ 
ςυνδυαςμόσ φωνϊν και περιζχει διαφόρων ειδϊν 
φωνζσ. Ο "πάρτθσ" είναι ο βαςικόσ, που εκτελεί τθν 
πρϊτθ φωνι και ςπάνια τθ δεφτερθ.  

Βαςικόσ χορόσ είναι το θπειρϊτικο τςάμικο, αργόσ 
και λεβζντικοσ χορόσ. Χορεφεται κυρίωσ από άντρεσ: 
ο πρϊτοσ κάνει διάφορεσ φιγοφρεσ και οι άλλοι από 
πίςω ακολουκοφν. Άλλοι γνωςτοί χοροί είναι το ςυρ-
τό ςτα δφο και ςτα τρία, τα οποία χορεφονται και από 
τα δφο φφλα. 

 
 

Βαγγζλησ Χήτοσ, Γ΄ Γυμναςίου 
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O Ross Daly  γεννικθκε ςτισ 27 Σεπτεμβρίου 1952 
ςτο Norfolk τθσ Αγγλίασ από Λρλανδοφσ γονείσ. Ωσ 
παιδί άλλαξε πολ-
λοφσ τόπουσ δια-
μονισ ςε όλο τον 
κόςμο, από τθν 
Αςία ωσ τθν Αμερι-
κι λόγω του επαγ-
γζλματοσ του πα-
τζρα του, που 
ιταν μθχανικόσ 
υπολογιςτϊν. 

Άρχιςε να α-
ςχολείται με τθ 
μουςικι από παι-
δί. Ξεκίνθςε από 
τθν κλαςικι, με 
πιάνο και βιολο-
ντςζλο, και ςυνζχιςε ςτθν εφθβεία του με κικάρα. 
Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '60 βρίςκεται ςτο San 
Francisco. Εκεί μζςα ςε ζνα γενικότερο κλίμα ελευκε-
ρίασ και πειραματιςμοφ τθσ εποχισ, ζρχεται για πρϊ-
τθ φορά ςε επαφι με τθ μουςικι παράδοςθ τθσ Ανα-
τολισ, γεγονόσ που άλλαξε ριηικά τθ ηωι του. Λδιαίτε-
ρο ενδιαφζρον γι’ αυτόν είχε θ Λνδικι κλαςικι μουςι-
κι, θ οποία ζτυχε να είναι θ πρϊτθ ανατολικι μουςι-
κι παράδοςθ που μελζτθςε. Στα χρόνια που ακολοφ-
κθςαν ταξίδεψε πολφ, από τθ Μεςόγειο ωσ τθν Άπω 
Ανατολι, μελετϊντασ μια ποικιλία μουςικϊν οργάνων 
και παραδόςεων. Τθν εποχι αυτι δίνει ζμφαςθ ςτθ 
μουςικι τθσ Λνδίασ και του Αφγανιςτάν. 

Το 1975 ταξίδεψε ςτθν Κριτθ, τθν οποία είχε προ-
θγουμζνωσ επιςκεφκεί για ζνα ςφντομο διάςτθμα το 
1970 και το 1972, και είχε εντυπωςιαςτεί από τθ λφ-
ρα. Ζπειτα από μια εξάμθνθ περιιγθςθ ςτα χωριά του 
νθςιοφ, όπου γνϊριςε λαϊκοφσ μουςικοφσ, εγκατα-
ςτάκθκε ςτα Χανιά και ξεκίνθςε να μελετά τθν κρθτι-
κι λφρα με το μεγάλο δάςκαλο, Κϊςτα Μουντάκθ. 
Υπιρξε μακθτισ του για πολλά χρόνια. Τθν ίδια περί-
οδο επιςκεπτόταν ςυχνά τθν Τουρκία και μελετοφςε 
κλαςικι οκωμανικι, αλλά και λαϊκι τουρκικι μουςι-
κι. Ρζραςε τα επόμενα χρόνια μελετϊντασ διάφορεσ 
μουςικζσ παραδόςεισ όταν τελικά άρχιςε να ςυνκζτει 
δικά του κομμάτια, που ιταν μια ανάμιξθ όλων όςων 
είχε μελετιςει. 

Το 1982 ίδρυςε το μουςικό εργαςτιρι 
«Λαβφρινκοσ» ςτο Χουδζτςι Θρακλείου, που ζχει ςτό-
χο τθ διάςωςθ και προβολι παραδοςιακϊν οργάνων 
απ’ όλο τον κόςμο (www.labyrinthmusic.gr). Το εργα-
ςτιρι φιλοξενεί πάνω από 300 όργανα λαϊκισ και πα-
ραδοςιακισ μουςικισ που προζρχονται από τα ταξίδι-
α του ςτθν Ανατολι.  

Τα όργανα δεν είναι απλά μουςειακά εκκζματα, 
αλλά παίηονται από τουσ μουςικοφσ που το επιςκζ-

πτονται. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο ζχει κάνει 
πράξθ τθν ιδζα του 
ότι θ μουςικι παρά-
δοςθ είναι κάτι ηω-
ντανό που εξελίςςε-
ται κι όχι κάτι που 
πρζπει να το αντιμε-
τωπίηουμε ςαν μου-
ςειακό είδοσ. 
     Το 1990 τροπο-
ποίθςε τθν κρθτικι 
λφρα προςκζτοντασ 
ςτοιχεία από τθ βυ-
ηαντινι λφρα και το 
ινδικό ςαράνγκι. Ζχει 

ςυνεργαςτεί με τουσ πιο ςθμαντικοφσ Ζλλθνεσ και ξζ-
νουσ μουςικοφσ, ενϊ ζχει εκδϊςει ςχεδόν είκοςι 
άλμπουμ με τισ δουλειζσ του. Ο ίδιοσ είναι δεξιοτζ-
χνθσ πολλϊν μουςικϊν οργάνων˙ μεταξφ άλλων, παί-
ηει κρθτικι λφρα, Αφγανικό ραμπάμπ, λαοφτο, πολίτι-
κθ λφρα, ςαράνγκι, οφτι, ςάηι και ταμποφρ. Θ μουςικι 
του λζγεται ότι ενϊνει τθ φυςικι ροι των αρχαίων 
παραδόςεων με τισ πιο ςφνκετεσ ανάγκεσ του ςφγχρο-
νου ακροατι. 

Ο Ross Daly κεωρεί τον εαυτό του υπθρζτθ τθσ τζ-
χνθσ. Ριςτεφει πωσ ο μουςικόσ είναι ο αγωγόσ τθσ τζ-
χνθσ και πωσ θ μουςικι πρζπει να περάςει μζςα του 
ελεφκερα και ανεμπόδιςτα. «Θ μουςικι», λζει, 
«ενϊνει όλα τα κζντρα του ανκρϊπου. Είναι ςυναί-
ςκθμα, λογικι και ζνςτικτο μαηί». 

Κεωρεί τθ μουςικι εκπαίδευςθ πολφ ςθμαντικι 
κακϊσ βοθκάει τουσ μουςικοφσ να φτάςουν πιο μα-
κριά. Το ταλζντο είναι για τον Ross Daly ζνα μεγάλο 
δϊρο, αλλά χωρίσ εκπαίδευςθ, καλλιζργεια κι εργατι-
κότθτα ο μουςικόσ δεν μπορεί να φτάςει μακριά. Άρα, 
ο μουςικόσ πρζπει να αφιερϊςει τθ ηωι του ςτθ βα-
κφτερθ κατανόθςθ του κόςμου και να χρθςιμοποιιςει 
τισ γνϊςεισ του ςαν ζμπνευςθ. Βαςιςμζνοσ ς’ αυτζσ 
τισ αρχζσ ο «Λαβφρινκοσ» πζρα από εργαςτιρι αποτε-
λεί μια παγκόςμια μουςικι κοινότθτα, όπου μουςικοί 
από 14-84 ετϊν ςυναντιοφνται, δθμιουργοφν, ανταλ-
λάςςουν απόψεισ και εξελίςςονται. 

«Για μζνα θ γλϊςςα τθσ μουςικισ είναι θ ςυνομιλί-
α μου με οτιδιποτε ιερό. Θ μουςικι μπορεί να ςου 
δϊςει οτιδιποτε τθσ ηθτιςεισ, αλλά πρζπει κι εςφ να 
τθσ δείξεισ τθν αφοςίωςι ςου», Ross Daly. 

 
Γεράςιμοσ Μαρκήσ, Γ΄ Γυμναςίου 

Άγγελοσ Παπίρησ, Β΄ Γυμναςίου 
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ROSS DALY 
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Έλληνες Συνθέτες 

Ο Μάνος Λοΐζος  

(22 Οκτωβρίου 1937 - 17 Σεπτεμβρίου 1982) γεννικθκε ςτθν 
Αλεξάνδρεια και υπιρξε ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςφγ-
χρονουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ. 

Από μικρι θλικία αςχολείται με τθ μουςικι: ςτθν θλικία των 
επτά ετϊν μελετά βιολί, αρχικά εραςιτεχνικά κι ζπειτα 
ςτο Εκνικό Ωδείο τθσ Αλεξάνδρειασ, αλλά καταλιγει ςτθν κικά-
ρα... Ιταν μακθτισ του Αβερϊφειου Γυμναςίου τθσ Αλεξάνδρει-
ασ και εκεί ιρκε για πρϊτθ φορά ςε επαφι με τθ μουςικι. Το 
1954, με ςυνομιλικουσ φίλουσ φτιάχνουν μια μικρι κομπανία 
που παίηει ςε φιλικζσ και οικογενειακζσ εκδθλϊςεισ. Ο πατζρασ 
του τοφ αγοράηει το πρϊτο του πιάνο. Αργότερα, το 1955 παίρ-
νοντασ το απολυτιριο του Αβερϊφειου Γυμναςίου, ζρχεται για 
ανϊτερεσ ςπουδζσ ςτθν Ακινα. Με τζςςερισ φίλουσ από τθν 
Αλεξάνδρεια ςυγκατοικοφν ςτο Κολωνάκι. Εγγράφεται ςτθ Φαρ-
μακευτικι Σχολι. Το 1956 εγκαταλείπει τθ Φαρμακευτικι και 
μπαίνει ςτθν Ανωτάτθ Εμπορικι, ενϊ λίγο μετά παίρνει τθν από-
φαςθ να εγκαταλείψει και τθν Ανωτάτθ Εμπορικι. Για να επιβιϊ-
ςει κάνει διάφορεσ δουλειζσ, από γκαρςόνι ςε ταβζρνα τθσ Κω 
μζχρι γραφίςτασ ςε διαφθμιςτικό γραφείο τθσ πλατείασ Κάνιγ-
γοσ ι διακοςμθτισ.  

Το 1962 ζρχεται ςε επαφι με τον Μίμθ Ρλζςςα κι εκείνοσ 
μεςολαβεί ςτθν εταιρία Philips, ζτςι ϊςτε να θχογραφιςει το 
πρϊτο του τραγοφδι. Είναι το "Τραγοφδι του δρόμου", ελλθνικι 
απόδοςθ του Νίκου Γκάτςου από ζνα ποίθμα του Lorca. Τουσ 
ςτίχουσ ζχει "ανακαλφψει" δθμοςιευμζνουσ ςτο περιοδικό Επι-
κεϊρθςθ Τζχνθσ. Τραγουδά ο Γιϊργοσ Μοφτςιοσ.  

Γίνεται ιδρυτικό μζλοσ και αντιπρόεδροσ ςτο Σφλλογο Φίλων 
Ελλθνικισ Μουςικισ (Σ.Φ.Ε.Μ.) με ςτόχο τθ ςτιριξθ του ζργου 
του Μίκθ Κεοδωράκθ αλλά και τθν προβολι νζων δθμιουργϊν. 
Στισ τάξεισ του ςυλλόγου κα βρεκοφν πολφ γριγορα ο Χριςτοσ 
Λεοντισ, ο Γιάννθσ Μαρκόπουλοσ, ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ, θ 
Μαρία Φαραντοφρθ, ο Νότθσ Μαυρουδισ, ο Φϊντασ Λάδθσ, ο 
Μάνοσ Ελευκερίου και πολλοί άλλοι. Αναλαμβάνει τθ διεφκυνςθ 
τθσ χορωδίασ του Σ.Φ.Ε.Μ. και με αυτι ςυμμετζχει το καλοκαίρι 
ςτισ παραςτάςεισ τθσ μουςικισ επικεϊρθςθσ του Μίκθ Κεοδω-
ράκθ "Πμορφθ Ρόλθ", που ανεβαίνει με μεγάλθ επιτυχία ςτο 
κζατρο Ραρκ. Το 1964 εμφανίηεται ςτθν μπουάτ "Στοά", ςτο 
Κολωνάκι, με τθ Μαρία Φαραντοφρθ και το Γιϊργο Ηωγράφο. 
Εκεί, κάποιο βράδυ, ζνα νεαρό κορίτςι κα του δϊςει δυο ςτίχουσ 
που κα παίξουν βαςικό ρόλο ςτθν κατοπινι πορεία του. Το κορί-
τςι είναι θ Κωςτοφλα Μθτροποφλου και οι ςτίχοι προορίηονται 
για τα τραγοφδια "Ο δρόμοσ" και "Ο ςτρατιϊτθσ". 

Ζπειτα,  το 1965, παντρεφεται τθ Μάρω Λιμνου, τθ μετζπειτα 
ςυγγραφζα παιδικϊν βιβλίων, γνωςτι ωσ Μάρω Λοΐηου. Με τθ  

Μάρω ζχουν γνωριςτεί τρία χρόνια πριν ςτα παραςκινια τθσ 
"Πμορφθσ Ρόλθσ", ςυνυπάρχουν ςτο Σ.Φ.Ε.Μ. και ζχουν ιδθ 
γράψει μαηί και κάποια τραγοφδια. Δφο από αυτά, το "Νφχτα 
μικρι αρχόντιςςα" και το "Φεγγάρι ζρθμο" τραγουδά ο Γιάννθσ 
Ρουλόπουλοσ. Κα ακολουκιςουν -με τον Γιάννθ Ρουλόπουλο 
πάλι- τα τραγοφδια "Καράβια-Αλιτεσ" (ςτίχοι του Φϊντα Λάδθ), 
"Μικρόσ ο κόςμοσ γφρω μου" (ςτίχοι του Κανάςθ Χαμπίπθ), "Ο 
δρόμοσ" με τθ Σοφλα Μπιρμπίλθ (ζνα ακόμα μελοποιθμζνο ποίθ-
μα του Lorca με ελλθνικοφσ ςτίχουσ του Νίκου Γκάτςου), "H κικά-
ρα" και θ "Ρρωτομαγιά" ςε ςτίχουσ Μάρωσ Λιμνου. Γνωρίηει τον 
Γιάννθ Νεγρεπόντθ και πάνω ςε ςτίχουσ του γράφει τον "Τρίτο 
Ραγκόςμιο" και αρκετά ακόμα τραγοφδια που κα παραμείνουν 
ανζκδοτα ςτθ διςκογραφία, αλλά κα ακουςτοφν αρκετά ςτο 
πλαίςιο του νεολαιίςτικου κινιματοσ τθσ εποχισ. Γράφει μουςι-
κι για το ζργο του Lorca "Το Σπίτι τθσ Μπερνάρντα Άλμπα" από 
τθν Αλζκα Κατςζλθ, για τθ "ζςτια" που ανεβάηει θ Άλκθςτισ 
Γάςπαρθ και για το "Ζνα Κορίτςι ςτο Ραράκυρο" που ανεβάηει ο 
Μίμθσ Φωτόπουλοσ. Με μουςικζσ και τραγοφδια του γυρίηεται θ 
ταινία "Μπετόβεν και Μπουηοφκι" του Ορζςτθ Λάςκου.  

Τον Αφγουςτο του 1966 γεννιζται θ κόρθ του Μυρςίνθ. Κυ-
κλοφορεί από τθν εταιρία Οdeon, το πρϊτο τραγοφδι που γράφει 
πάνω ςε ςτίχουσ του Λευτζρθ Ραπαδόπουλου ("Αυτό τ' αγόρι") 
και γνωρίηει επιτυχία. Τα δφο επόμενα τραγοφδια που γράφουν 
μαηί και κυκλοφοροφν με ερμθνεφτρια τθ Ηωι Φυτοφςθ 
("Σαββατόβραδο" και "Ρϊσ τον αγαπϊ") κα περάςουν μάλλον 
απαρατιρθτα. Το Δεκζμβριο, παρουςιάηει για πρϊτθ φορά ςε 
ςυναυλία ςτο Δθμοτικό Κζατρο Ρειραιά και με τραγουδιςτζσ τθ 
Μαρία Φαραντοφρθ και το Γιϊργο Ηωγράφο, τον κφκλο τραγου-
διϊν "Τα Νζγρικα" που ζχει γράψει πάνω ςε ςτίχουσ του Γιάννθ 
Νεγρεπόντθ. Είναι θ πρϊτθ απόπειρα ςυνφπαρξθσ με τουσ ςφγ-
χρονουσ διεκνείσ νεανικοφσ ρυκμοφσ και τα θλεκτρικά όργανα. 
Το 1970, κυκλοφοροφν οι "Καλαςςογραφίεσ", δεφτεροσ μεγάλοσ 
δίςκοσ του, πάλι με ςτίχουσ του Λευτζρθ Ραπαδόπουλου. Ρα-
ράλλθλα, θχογραφεί ςκόρπια τραγοφδια με το Στζλιο Καηαντηίδθ 
("Δε κα ξαναγαπιςω", "Πταν βλζπετε να κλαίω") και το Γιάννθ 
Καλατηι ("Ραραμυκάκι μου", "Τα πλεοφμενα"). Το 1974 κυκλο-
φορεί ο δίςκοσ "Καλθμζρα Ιλιε" με ςτίχουσ του Δθμιτρθ Χριςτο-
δοφλου. Μζςα ςτο ξζφρενο κλίμα τθσ μεταπολίτευςθσ ςυμμετζ-
χει ςε μεγάλεσ λαϊκζσ ςυναυλίεσ τθσ εποχισ. Το 1975, εννιά χρό-
νια μετά τθν πρϊτθ τουσ παρουςίαςθ ςε ςυναυλίεσ, κυκλοφο-
ροφν για πρϊτθ φορά ςτθ διςκογραφία τα "Νζγρικα", με ςτίχουσ 
του Γιάννθ Νεγρεπόντθ, ενϊ το 1976 κυκλοφοροφν "Τα Τραγοφ-
δια μασ", ζνασ κφκλοσ λαϊκϊν τραγουδιϊν με ςτίχουσ του Φϊντα 
Λάδθ. Στθ ςυνζχεια, κυκλοφορεί ο δίςκοσ "Για μια Μζρα Ηωισ" 
που είναι και ο τελευταίοσ του. Μζςα από τραγοφδια με ςτίχουσ 
διαφόρων ςτιχουργϊν επιχειρεί μια προςζγγιςθ ςτον θλεκτρικό 
ιχο τθσ εποχισ. 

Τζλοσ, τον Οκτϊβριο του 1981 κα μπει ςτο Γενικό Κρατικό με 
περικαρδίτιδα και νεφρικι ανεπάρκεια και, ςτο τζλοσ του χρό-
νου, κα ταξιδζψει ςτθ Μόςχα για ιατρικζσ εξετάςεισ, ενϊ το 
1982,  ςτισ 8 Λουνίου κα χτυπθκεί από εγκεφαλικό επειςόδιο. Κα 
μείνει ζνα μινα ςτο νοςοκομείο και ςτισ 16 Αυγοφςτου κα ταξι-
δζψει εκ νζου ςτθ Μόςχα, προκειμζνου να ςυνεχίςει τθ νοςθλεί-
α του. Στισ 7 Σεπτεμβρίου κα υποςτεί και δεφτερο εγκεφαλικό, το 
οποίο κα αποβεί μοιραίο. Δζκα μζρεσ αργότερα (17 Σεπτεμβρί-
ου) κα φφγει για πάντα... 

 
 
 

Ευαγγελία Μουκάνου, Γ΄ Γυμναςίου 
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Παγκόζμια Ημέρα ηοσ π = 3.14 

Θ Ημζρα του πι (Pi 
Day) είναι ζνασ ετιςιοσ 
εορταςμόσ για τθ μακθμα-
τικι ςτακερά π (πι), δθλα-
δι τον λόγο τθσ περιφζρει-
ασ προσ τθ διάμετρο κάκε 
κφκλου. 

 Θ Θμζρα του πι εορτά-
ηεται κάκε χρόνο ςτισ 14 
Μαρτίου (3/14 με τον αμε-
ρικανικό τρόπο γραφισ 
των θμερομθνιϊν), επειδι το 3, το 1 και το 4 είναι τα πρϊ-
τα τρία ψθφία του αρικμοφ πι (π = 3,14159...) ςτο δεκαδικό 
ςφςτθμα αρικμιςεωσ. Το 2009 θ Βουλι των Αντιπροςϊ-
πων των ΘΡΑ υποςτιριξε τθ κζςπιςθ τθσ "Θμζρασ του πι". 

Εκτόσ τθσ Θμζρασ του πι, υπάρχει και θ Θμζρα προςεγ-
γίςεωσ του πι (Pi Approximation Day), ςτισ 22 Λουλίου κάκε 
χρόνου (22/7 με τον δικό μασ τρόπο γραφισ των θμερομθ-
νιϊν), κακϊσ το κλάςμα 22/7 αποτελεί μία ςυνθκιςμζνθ 
προςζγγιςθ του π, χρονολογοφμενθ από τον Αρχιμιδθ. 

Το 1988 οργανϊκθκε θ πρϊτθ γνωςτι εορταςτικι εκδι-
λωςθ μεγάλθσ κλίμακασ για τθν Θμζρα του πι. Οργανωτισ 
τθσ ιταν ο Αμερικανόσ φυςικόσ και καλλιτζχνθσ Λάρυ Σω 
(Larry Shaw) ςτο μουςείο Exploratorium του Σαν Φρανςί-

ςκο, όπου εργαηόταν. Ο εορτα-
ςμόσ εκείνοσ περιελάμβανε παρζ-
λαςθ του προςωπικοφ και των 
επιςκεπτϊν του μουςείου γφρω 
από ζναν από τουσ κυκλικοφσ χϊ-
ρουσ του, κακϊσ και τθν κατανά-
λωςθ ςτρογγυλϊν φρουτοπιτϊν 
(θ λζξθ pie = πίτα, είναι ςτθν αγ-
γλικι ομόθχθ του pi = π).  

      Ολόκλθροσ ο μινασ 
Μάρτιοσ του 2014 (3/14) 
εορτάςκθκε από μερικοφσ 
ωσ «μινασ του πι». Το επό-
μενο ζτοσ, το 2015, θ Θμζ-
ρα του πι είχε και πάλι 
ιδιαίτερθ ςθμαςία, ιδίωσ 
ςτισ 9:26:53 π.μ., όταν θ 
θμερομθνία (3/14/15) και 
θ ϊρα αντιπροςϊπευαν τα 
πρϊτα 10 ψθφία του π. 

Συμπλθρϊνοντασ τθν τριετία, θ Θμζρα του πι το 2016 ιταν 
επίςθσ ςθμαντικι, κακϊσ θ θμερομθνία (3/14/16) αντι-
προςϊπευε το πι ςτρογγυλευμζνο ςτα 4 πρϊτα δεκαδικά 
ψθφία του. 

Θ Θμζρα του πι ζχει εορ-
ταςκεί με πολλοφσ και διά-
φορουσ τρόπουσ, όπωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ ςθμαςίασ του 
αρικμοφ, τθν κατανάλωςθ 
και το πζταγμα πιτϊν, κ.ά. 

Επίςθσ, το Ρρίνςτον φι-
λοξενεί πολυάρικμεσ εκδθ-
λϊςεισ ςε ζναν κοινό εορ-
ταςμό τθσ Θμζρασ του πι 
και των γενεκλίων του 
Άλμπερτ Αϊνςτάιν, τα οποία 
ςυμπίπτουν τθν ίδια θμερομθνία. Ο Αϊνςτάιν ζηθςε ςτο 
Ρρίνςτον περιςςότερο από είκοςι χρόνια, εργαηόμενοσ 
ςτο Λνςτιτοφτο Ρροχωρθμζνων Σπουδϊν. 

 
 

Βαγγζλησ Μπζλλοσ, Β΄ Γυμναςίου 

Για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά, το τμιμα μασ, το Β1 Γυμναςίου του 
Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ, ζλαβε ςυμμετοχι ςτον 9ο Διεκνι Μακθτι-
κό Διαγωνιςμό Ταινιϊν Μικροφ Μικουσ με τθν ταινία "Υπερ-φιλία". Ρρό-
κειται για μια φανταςτικι ιςτορία με κζμα τθν πολφχρονθ φιλία δφο μα-
κθτϊν. Πταν, λοιπόν, θ φιλία τουσ βρίςκεται ςε κίνδυνο, ποιοσ κα ζρκει 
για να ςϊςει τθν κατάςταςθ; Μία ομάδα δυνατϊν υπερθρϊων φυςικά! 
Μζςα από εναλλαγζσ, από τον ζναν κόςμο ςτον άλλον, οι μακθτζσ μα-
καίνουν τθν πραγματικι αξία τθσ φιλίασ και κάνουν τα πάντα για να τθ 
διατθριςουν. 

Θ ιδζα αντλικθκε από τισ ιςχυρζσ φιλίεσ των ίδιων των μακθτϊν τθσ τάξθσ. Μπορεί θ ταινία να είναι ςχετικά μικρι, 
ωςτόςο το νόθμα που περνά ςτουσ κεατζσ είναι ςίγουρα μεγάλο και ςθμαντικό. 

Μπορείτε να δείτε τθν ταινία μασ ςτθν εφαρμογι YouTube, αναηθτϊντασ τθν με τον τίτλο τθσ ι ακολουκϊντασ τον 
ςφνδεςμο: https://www.youtube.com/watch?v=ZYBdWiPr0YM 

Θ προςπάκειά μασ ιταν μεγάλθ και ελπίηουμε όποιοσ τθ δει να τθν απολαφςει όςο απολαφςαμε εμείσ τα γυρίςματα! 
 

Εβελίνα Κοτςαρίνη (ςεναριογράφοσ-ςκηνοθζτησ), 
Β΄ Γυμναςίου 

 

Ταινία μικρού μήκοσς 

Υπερ-φιλία 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYBdWiPr0YM
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Ποια είναι η δική ςασ ςχζςη με τη μουςική και την 
ηθοποιία; 

Θ ςχζςθ μου είναι ςχεδόν ερωτικι. Κακϊσ ο ζρωτασ δεν 
είναι μόνο ανκρϊπινοσ, μπορείσ να ερωτεφεςαι ακόμα και 
με ζνα πράγμα, ακόμα και με τθν άνοιξθ μπορεί να είναι 
κάποιοσ ερωτευμζνοσ. Εγϊ, όπωσ είπα, είμαι ερωτευμζνοσ 
με τθ ςκθνι, δθλαδι -για να καταλάβετε- ο ζρωτασ μπορεί 
να δθμιουργθκεί ακόμα και πάνω ςτο ςανίδι. Άλλωςτε δεν 
μπορϊ να μθν είμαι ερωτευμζνοσ με το κζατρο και γενικό-
τερα με τθν τζχνθ. Θ τζχνθ είναι κάτι το μοναδικό, ςε κάνει 
να ονειρεφεςαι, ςε εξιςορροπεί, ςου αλλάηει το χαρακτι-
ρα, ςε κάνει καλφτερο άνκρωπο, εξαλείφει τον πόνο... αυ-
τό κάνει θ τζχνθ και κάκε μορφι τζχνθσ. Άλλωςτε μθν ξε-
χνάμε πωσ καλλιτζχνθσ δεν είναι μόνο αυτόσ που αςκεί τθν 
τζχνθ, αλλά είναι και οι απλοί άνκρωποι, οι κεατζσ, για 
παράδειγμα, μιασ παράςταςθσ, οι ακροατζσ ενόσ τραγου-
διοφ, και αυτοί ζχουν το δικαίωμα να ονομάηονται καλλιτζ- 

χνεσ. Αυτι, λοιπόν, είναι ςχζςθ μου με τθ μουςικι, το κζα-
τρο και γενικότερα τθν τζχνθ και κρατάει περίπου 25 χρόνι-
α. Κάκε φορά προςπακϊ να τθν εξελίςςω και να τθν κάνω 
πιο περίεργθ και ενδιαφζρουςα. Εγϊ προςωπικά ξεκίνθςα 
από θκοποιόσ, αλλά ςε κάκε ρόλο μου τραγουδοφςα. Αγα-
πϊ το τραγοφδι. Γι' αυτό δθμιοφργθςα αυτό το κζατρο, 
γιατί ςυνδυάηει και τθ μουςικι και τθν θκοποιία. 

Tι ςασ τράβηξε το ενδιαφζρον, ζτςι ώςτε να αςχολη-
θείτε με μια μουςική αρκετά «παλιά», μια μουςική ενόσ 
αιώνα πριν; Όπωσ αναφζρθηκε και ςτην παράςταςη, η 
γιαγιά ςασ ζπαιξε ζναν ςημαντικό ρόλο, αλλά μόνο αυτόσ 
ο παράγοντασ ςασ ώθηςε εκεί; 

Σίγουρα παίηει μεγάλο ρόλο το τι παίρνεισ όταν είςαι 
μικρόσ. Αυτό κα ςε διαμορφϊςει ςε όλθ τθ ςταδιοδρομία 
τθσ ηωισ ςου. Πλα όςα κα κάνεισ, όλα τα βιματα που κα 
κάνεισ, πάντα κα ςυνδζονται και κα ςε γυρίηουν ςτα παιδι-
κά ςου χρόνια. Ωςτόςο, δεν πιςτεφω ότι τα τραγοφδια αυ- 
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Παξαθνινπζήζακε ηελ εθπιεθηηθή παξάζηαζε «Ο Αηηίθ ζην 
Παξίζη... θαη άιιεο ηζηνξίεο» κε ηνλ Γηώξγε Χξηζηνδνύινπ θαη ην 
Χάξε ηαπξαθάθε ζην Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Πξέβεδαο, πνπ θηιν-
μέλεζε ηελ παξάζηαζε, θαη θύγακε θαηελζνπζηαζκέλνη θαη γεκά-
ηνη γιπθά ζπλαηζζήκαηα γη’ απηό ην ηαμίδη ζε αγαπεκέλα ηξαγνύ-
δηα θαη ζε ηζηνξίεο βγαικέλεο από παξακύζη... 

 «Ο Αηηίθ ζην Παξίζη... θαη άιιεο ηζηνξίεο» είλαη κηα δηαθνξεηη-
θή κνπζηθή παξάζηαζε βαζηζκέλε ζηα ηξαγνύδηα ηνπ Αηηίθ, αιιά 
θαη ζε κεγάιεο επηηπρίεο ηνπ κεζνπνιέκνπ ησλ Γηαλλίδε, αθει-
ιάξηνπ, νπγηνύι, Ραπίηε θ.ά. Δίλαη κηα ζπλαπιία πνπ απνθαιύ-
πηεη κε όρεκα ηελ αθήγεζε ησλ ζύγρξνλσλ παξακπζάδσλ, ηελ 
ηζηνξία πνπ θξύβεηαη πίζσ από θάζε ηξαγνύδη, έηζη ώζηε ν ζεα-
ηήο λα ηα αλαθαιύςεη θαη λα γνεηεπηεί από ηε καγεία ηνπο. 
 

Λίγα λόγια για ηην παράζηαζη: 
Σν πξώην κέξνο ηεο παξάζηαζεο δηαηξέρεη ηελ άγλσζηε ηζην-

ξία ηεο δσήο ηνπ Αηηίθ ζην Παξίζη, από ηελ πξώηε κέξα πνπ θηά-
λεη σο θνηηεηήο ηεο νξβόλεο, αιιά απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη 
ηηο ζπνπδέο γηα λα ζπνπδάζεη κνπζηθή ζην Κνλζεξβαηόξην κε ζπνπδαίνπο θαζεγεηέο, όπσο ηνλ Κακίγ αηλη-
αλο θαη ηνλ Γθακπξηέι Φσξέ, ελώ παξάιιεια μεθηλάεη ηελ θαξηέξα ηνπ σο ζπλζέηεο θαη ηξαγνπδνπνηόο. Μέζα 
ζε ιίγα ρξόληα γξάθεη πάλσ από 300 ηξαγνύδηα, πνπ ζα ηνλ θάλνπλ έλαλ από ηνπο πην επηηπρεκέλνπο ζπλζέηεο 
ηεο πόιεο ηνπ θσηόο. Ο Γηώξγεο Χξηζηνδνύινπ κέζα από κηα ηξίρξνλε έξεπλα αλαθάιπςε απηά ηα πξώηα αδη-
ζθνγξάθεηα ρακέλα λεαληθά ηξαγνύδηα ηνπ ηξαγνπδνπνηνύ θαη ηα παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ζε κηα έθδνζε 
κε ηίηιν "Ο Αηηίθ ζην Παξίζη" (Μηθξή Άξθηνο 2016). Σν βηβιίν-cd ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη έρεη σο ηώξα 
θηάζεη ηηο ηξεηο εθδόζεηο. 

Ο Γηώξγεο Χξηζηνδνύινπ, αλαιακβάλεη ξόιν story-teller θαη εμηζηνξεί ηηο άγλσζηεο πηπρέο ηεο δσήο θαη ηνπ 
έξγνπ ηνπ Αηηίθ, ελώ εξκελεύεη κε ηε δεζηή θσλή ηνπ θαη ηε ζπλνδεία ηνπ Χάξε ηαπξαθάθε (πηάλν θαη αθνξ-
ληεόλ) ηα ηξαγνύδηα ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε. 

ην δεύηεξν κέξνο ηα πην γλσζηά θαη αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ηνπ κεζνπνιέκνπ απνθαιύπηνληαη κέζα από ηηο 
γνεηεπηηθέο ηζηνξίεο ηνπο. Γηα πνηα γπλαίθα γξάθηεθε ην «Αο εξρόζνπλ γηα ιίγν» ή ην «Γπν πξάζηλα κάηηα», πνη-
α κεγάιε δηαρξνληθή επηηπρία απνξξίθζεθε από ηνπο παξαγσγνύο, πνηα ηξαγνύδηα γέλλεζε ν λόκνο πνπ ήζειε 
ηηο γπλαίθεο λα θπθινθνξνύλ κε καθξηά θαη κόλν θνπζηάληα θαη... κε πνηνλ παξάδνμν ηξόπν γίλνληαλ γλσζηά ηα 
ηξαγνύδηα εθείλεο ηεο επνρήο; 

Απηά θη έλα ζσξό άιια εξσηήκαηα απαληώληαη κέζα από ηε ξνή ηεο παξάζηαζεο πνπ δηαλζίδεηαη από ηηο πην 
όκνξθεο κεισδίεο πνπ γελλήζεθαλ πνηέ από Έιιελεο ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγνύο.  

(από ηε ζειίδα ηνπ ζ.ε.π.) 

 

«Ο Αττίκ στο Παρίσι... και άλλες ιστορίες»  

 

Ο Γιώργης Χριστοδούλου μιλά Στη Διαπασών 

Μεηά ηελ παξάζηαζε είρακε ηε ραξά λα κηιήζνπκε κε ην Γηώξγε Χξηζηνδνύινπ θαη λα καο πεη ιίγα ιόγηα γηα 
ηε δνπιεηά ηνπ, ηνλ Αηηίθ, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην. 
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τά που είναι καλά, παλιϊνουν 
κάποτε. Αυτά τα τραγοφδια εγϊ 
δεν τα κεωρϊ παλιά. Για παρά-
δειγμα, δεν μπορείσ να πεισ ότι ο 
Σοφμπερτ ζχει παλιϊςει, οφτε ο 
Τςαϊκόφςκι, διότι είναι κλαςικοί˙ 
δεν μποροφν να ξεχαςτοφν, πά-
ντα  τα ζργα τουσ κα παραμζνουν 
διαχρονικά. Αυτά τα ζργα που 
κατάφεραν να ςπάςουν το φράγ-
μα του χρόνου, να μθν γεράςουν 
και να ςυνεχίηουν να παραμζνουν 
διαχρονικά δεν μποροφν ποτζ 
κατά τθ γνϊμθ μου να κεωρθ-
κοφν παλιά. Ζτςι είναι και τα τρα-
γοφδια του Αττίκ. 

Εςείσ ποιοι πιςτεφετε πωσ 
είναι οι παράγοντεσ που κρα-
τοφν αυτά τα τραγοφδια, και πιο ςυγκεκριμζνα τα τρα-
γοφδια του Αττίκ, ακόμα ςτο φωσ; Είναι η μουςική τουσ, 
οι ςτίχοι τουσ; 

Και οι δφο αυτοί παράγοντεσ, και ο ςτίχοσ και θ μουςικι 
τουσ. Απλϊσ ίςωσ κάποιεσ φορζσ θ ερμθνεία είναι αυτι 
που μπορεί να παλιϊςει ζςτω και λίγο ζνα τζτοιο τραγοφ-
δι. Αλλά και πάλι αν το πεισ λιτά, χωρίσ πολλά, και αφιςεισ 
το νόθμά του να περάςει, τότε κα ςυνζχιηουν να παραμζ-
νουν φρζςκα. Άλλωςτε πολλά από τα τραγοφδια εκείνθσ 
τθσ εποχισ χρθςιμοποιοφνται και ςιμερα ςε διάφορεσ ται-
νίεσ, και μοιάηουν ςαν τραγοφδια που ζχουν γραφεί μόλισ 
τϊρα, ενϊ είναι γραμμζνα πριν από ζναν αιϊνα. Θ απλότθ-
τα των ςτίχων των τραγουδιϊν εκείνων, ταιριάηει με όλεσ 
τισ εποχζσ. Για παράδειγμα, μζςα από αυτοφσ τουσ ςτίχουσ 
μπορεί να απεικονίηονται τα ςυναιςκιματα ενόσ δεκαπε-
ντάχρονου παιδιοφ που πρωτοερωτεφεται. Για μζνα, λοι-
πόν, για όλουσ αυτοφσ τουσ παράγοντεσ τα τραγοφδια που 
επιλζγω να πω δεν παλιϊνουν ποτζ˙ ναι μεν γράφονται ςε 
μια ςυγκεκριμζνθ εποχι, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει πωσ κεω-
ροφνται παλιά. 

Τι ήταν αυτό που ζκανε τον Αττίκ γνωςτό και διάςημο 
ςτην εποχή του; 

Στθν Ελλάδα, ιταν το γεγονόσ ότι ζγραψε τα πρϊτα τρα-
γοφδια που το περιεχόμενό τουσ ιταν ιςτορίεσ. Τότε υπιρ-
χαν τα παραδοςιακά τραγοφδια, οι όπερεσ και οι οπερζτεσ. 
Μζχρι τότε, όμωσ, κανείσ δεν είχε γράψει τραγοφδια τζτοι-
ου είδουσ, με  τζτοιο περιεχόμενο όπωσ ο Αττίκ˙ δεν υπιρ-
χαν τραγοφδια τον 20ό αιϊνα που αναφζρονταν ςε τζτοιεσ 
ιςτορίεσ.  Τα τραγοφδια του Αττίκ άλλωςτε ζχουν γίνει κεα-
τρικά ζργα, όπωσ για παράδειγμα «Το οργανάκι» και διά-
φορα άλλα. 

Η μουςική του Αττίκ απευθυνόταν ςε κάποια ςυγκε-
κριμζνη «μερίδα» ατόμων; 

Πχι, θ μουςικι του Αττίκ δεν απευκυνόταν ςε κάποια 
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανκρϊπων. Αντικζτωσ, θ μουςικι 
του, αλλά και ο ίδιοσ αγαπικθκαν από όλα τα ςτρϊματα 
τθσ τότε κοινωνίασ. 

Τι ήταν αυτό που ζκανε τον Αττίκ τόςο αγαπητό; 
Θ προςωπικότθτά του, κακϊσ και τα μθνφματα που 

περνοφςε μζςω των τραγουδιϊν του ιταν οι λόγοι για τουσ 
οποίουσ ο Αττίκ ζγινε κακολικά αποδεκτόσ. Ο Αττίκ πζρα 
από το ευαίςκθτο και ςυναιςκθματικό κομμάτι του χαρα- 

κτιρα του, ιταν γλεντηζσ και είχε 
αίςκθςθ του χιοφμορ, κακϊσ 
ζκανε πολλζσ πλάκεσ και φάρςεσ 
με τουσ φίλουσ του. Ακόμθ ζνα 
χαρακτθριςτικό που τον ζκανε α-
γαπθτό ςτο κοινό ιταν ότι αγαποφ-
ςε πολφ τα παιδιά. Ανά τακτά χρο-
νικά διαςτιματα ταξίδευε ωσ τα 
Κφκθρα και αφιλοκερδϊσ πρόβαλ-
λε ταινίεσ ςε ςπίτια, ενϊ κοφρδιηε 
και τα πιάνα τθσ πόλθσ. Τα μθνφ-
ματα που επιδίωκε να περάςει ο 
Αττίκ μζςω των τραγουδιϊν του 
ιταν ζνα ακόμθ χαρακτθριςτικό 
που τον ζκανε αγαπθτό ςτον κό-
ςμο. Εκτόσ από τα ςυναιςκθματικά 
κζματα των τραγουδιϊν του, ο 
Αττίκ ζγραφε και τραγοφδια με 

πολιτικό περιεχόμενο˙ κατά τθν περίοδο τθσ Κατοχισ επιδί-
ωκε να περάςει μθνφματα ςτον κόςμο, τα κζματα των τρα-
γουδιϊν του τον ζνωναν με τον κόςμο. 

Τι είναι αυτό που τον κάνει να ακοφγεται και ςήμερα; 
Οι κφριοι λόγοι που κάνουν τα τραγοφδια του να αντζ-

χουν ςτο χρόνο είναι θ αμεςότθτα, θ απλότθτα, κακϊσ και 
θ λιτότθτα των τραγουδιϊν και θ μαςτοριά του ςυνκζτθ. 
Τα τραγοφδια του είναι γραμμζνα ζτςι ϊςτε να μθν τα βα-
ριζςαι, να μζνουν αναλλοίωτα ςτο χρόνο, ο κακζνασ που 
τα ακοφει να ακουμποφν τθν ψυχι του. Ο Αττίκ μπορεί να 
είχε γράψει ζνα τραγοφδι για ζνα ςυγκεκριμζνο άτομο, 
όμωσ, ιταν γραμμζνο με τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε ο κακζ-
νασ που το ακοφει να ςκζφτεται το δικό του μοναδικό 
άτομο. 
 

Αμαλία Δημητρακοποφλου,  
Κωνςταντίνοσ Ντάκουλασ, 

Γ΄ Γυμναςίου 

Για μια ακόμη φορά να ευχαριςτήςουμε το θ.ε.π.,  
που «φιλοξενεί» κι εμάσ για τισ ςυνεντεφξεισ των φι-
λοξενοφμενων καλλιτεχνών του και ιδιαίτερα την κα 
Λίλη Σακκά.  
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Ο Φαίδων Γεωργίτςθσ γεν-
νικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 26 
Λανουάριου 1939. Ιταν θκο-
ποιόσ, ςκθνοκζτθσ τθσ τθλεό-
ραςθσ, του κεάτρου και του 
κινθματογράφου. Σποφδαςε 
ςτισ Δραματικζσ Σχολζσ του 
Κάρολου Κουν, Χριςτου Βλα-
χιϊτθ και Ρζλου Κατςζλθ. Θ 
πρϊτθ του κινθματογραφικι 
εμφάνιςθ ιταν το 1960 ςτθν 
ταινία “Ροτζ τθν Κυριακι”. 

Μζςα από τισ ταινίεσ-
μιοφηικαλ τθσ Φίνοσ Φιλμσ, ο 
Φαίδων Γεωργίτςθσ απζκτθςε 
δθμοςιότθτα. Στθν τθλεόραςθ 
πρωτοεμφανίςτθκε το 1972 
ςτθ ςειρά “Κόκκινο δαχτυλί-
δι”. 

Θ γοθτεία και το ταλζντο 
του εντυπωςίαηαν τισ γυναί-
κεσ, οι οποίεσ του ζδωςαν το 
παρατςοφκλι ο “Ζλλθνασ 
James Dean”˙ εκείνοσ όμωσ το 
απεχκανόταν, γιατί καφ-
μαηε τον Μάρλον Μπρά-
ντο. Ιταν γεννθμζνοσ για 
τον κινθματογράφο και 
είχε μια αξιοηιλευτθ κα-
ριζρα ςτα μιοφηικαλ του 
Γιάννθ Δαλιανίδθ. Θ Ηωι 
Λάςκαρθ, θ Μαίρθ Χρονο-
ποφλου και ο Κϊςτασ Βουτςάσ υπιρξαν ονόματα που ςυ-
νόδευαν ςυχνά το Γεωργίτςθ ςτισ ταινίεσ. Το ταλζντο του 
αναδείχτθκε μζςα από πολφ γνωςτζσ παλιζσ ελλθνικζσ 
ταινίεσ, όπωσ «Οι καλαςςιζσ οι χάντρεσ», «Νφχτα γάμου», 
«Ζνασ ιππότθσ για τθ Βαςοφλα», «Μια κυρία ςτα μπου-
ηοφκια» και πολλζσ άλλεσ. 

Θ ηωι του δεν ζμελλε να είναι εφκολθ. Στα τρία του 
χρόνια χάνει τθν δεκάχρονθ αδερφι του από ζνα κανατθ-
φόρο ατφχθμα που ςθμάδεψε τθν οικογζνειά του για τα 
επόμενα χρόνια. Αργότερα, βιϊνει τα τραγικά χρόνια τθσ 
Κατοχισ και τθσ πείνασ. Από μικρόσ ικελε να αςχολθκεί 
με τθν τζχνθ τθσ υποκριτικισ, αλλά δεν μποροφςε να μθν 
πραγματοποιιςει το χατίρι του πατζρα του να μπει το 
1956 ςτθ Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων. Δεν εγκαταλείπει, 
ωςτόςο, τόςο εφκολα το όνειρό του... Τα παρατά όλα και 
αποφαςίηει να ςπουδάςει υποκριτικι. Ο πατζρασ του από 
τθν άλλθ μεριά, δυςαρεςτθμζνοσ από τθν απόφαςθ του 
γιου του κζλει να τον αποτρζψει και τον φοβίηει με απει-
λζσ για αυτοκτονία. 

Γίνεται αμζςωσ δεκτόσ ςτθ Δραματικι Σχολι του Κάρο-
λου Κουν, αφοφ είχε πάρει αναβολι από τθ ςτρατιωτικι 
του κθτεία. Αφοφ αποφοίτθςε από τθ ςχολι του Κουν, 
φοίτθςε ςε δφο ακόμα Δραματικζσ Σχολζσ, του Χριςτου  

 

Βλαχιϊτθ και του Ρζλου Κατςζ-
λθ, και λίγο ζλειψε τότε να χα-
κοφν οι ςχζςεισ με τουσ γονείσ 
του, που ιταν αντίκετοι. 
     Για το Φαίδωνα Γεωργίτςθ θ 
μία επιτυχία ακολουκοφςε τθν 
άλλθ! Ξεκίνθςε τθ λαμπρι του 
καριζρα ςτο ςανίδι και το πανί 
ιδθ από ςπουδαςτισ και αμζ-
ςωσ βρικε τθ κζςθ του ςτθν 
ελλθνικι ςκθνι. Στο κζατρο 
πρωτοεμφανίςτθκε το 1963 με 
τθν παράςταςθ “Νεκροί χωρίσ 
τάφο”, με το κίαςο του Λεωνίδα 
Τριβιηά, ενϊ αμζςωσ μετά ςυ-
νεργάςτθκε με το Κζατρο Τζ-
χνθσ του Κουν, του Μίνωα Βο-
λανάκθ και το Κρατικό Κζατρο 
Βορείου Ελλάδοσ. Κάποια ςτιγ-
μι δθμιοφργθςε το δικό του 
κίαςο με τθν Μπζτυ Αρβανίτθ, 
αλλά δυςτυχϊσ δεν μακροθμζ-
ρευςε. 
     Οι επαγγελματικζσ του υπο-

χρεϊςεισ ιταν πολλζσ και 
οι δουλειζσ που του προ-
ςφζρονταν δεν ςταματοφ-
ςαν. Συνολικά ζπαιξε ςε 
περιςςότερεσ από ςαράντα 
ταινίεσ, που είναι χαραγμζ-
νεσ ςτθ μνιμθ του ελλθνι-
κοφ κοινοφ. 

Ιταν από τουσ μεγαλφτερουσ γόθδεσ τθσ εποχισ και 
ςυμπρωταγωνιςτοφςε ςυχνά με όμορφεσ νζεσ θκοποιοφσ. 
Φαινόταν ότι είχε ιρκε για να μείνει, όχι μόνο ςτο ελλθνικό 
κζαμα, αλλά και ςτισ καρδιζσ των γυναικϊν˙ μία από τισ 
γοθτευμζνεσ γυναίκεσ υπιρξε και θ Αλίκθ Βουγιουκλάκθ. 
Το 1967 ςυναντά τθν Μπζτυ Αρβανίτθ, που αργότερα κα 
γίνει θ πρϊτθ του ςφηυγοσ. Το ηευγάρι χϊριςε μετά από 
τρία χρόνια λόγω αςυμφωνίασ χαρακτιρων. 

Τθν πραγματικι αγάπθ τθ γνϊριςε ςτισ αρχζσ του ϋ70 
ςτθ ϊμθ, κατά τα γυρίςματα μιασ ταινίασ. Ιταν θ γαλλι-
κισ καταγωγισ καλλονι Μπζτςι. Τθν επόμενθ χρονιά πα-
ντρεφτθκαν και απζκτθςαν δυο παιδιά, τον αφαζλο και 
τθν Μαρίηα. 

Αποχαιρετιςαμε το Φαίδωνα Γεωργίτςθ τθν 1θ Μαρτί-
ου του 2019. Θ γοθτεία, το ταλζντο του και θ προςφορά 
του ςτον ελλθνικό κινθματογράφο είναι ανεκτίμθτα και κα 
μείνει για πάντα ςτθ μνιμθ μασ! 

 

 

 

 

Ελισάβετ Τσαούση, Γ΄ Γυμνασίου 

 

Φαίδων Γεωργίηζης 

«Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις!» 
  

Αγαπημένη ατάκα του Γιάννη Βογιατζή, που προειδο-
ποιεί το Φαίδωνα Γεωργίτση για το πού θα καταλήξει ο 

έρωτάς του για τη Ζωή Λάσκαρη, από την ταινία «Οι 
Θαλασσιές οι Χάντρες» 
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Στο πλαίςιο του μακιμα-
τοσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ 
(Project) "Ραραδοςιακι μου-
ςικι και μουςικοί τθσ Ρρζβε-
ηασ" ςτο τμιμα Α1 Λυκείου 
του ςχολείου μασ, ζπειτα από 
πρόςκλθςι μασ μασ επιςκζφ-
κθκε ζνασ από τουσ παλαιό-
τερουσ, αλλά και καλφτερουσ 
μουςικοφσ τθσ Θπείρου, ο κ. 
Κϊςτασ Χαριςιάδθσ.  

Ιρκε ςτο ςχολείο για να 
μασ παραχωριςει ςυνζντευ-
ξθ ςχετικά με τθν παραδοςια-
κι μουςικι τθσ Ρρζβεηασ. Σε 
ερϊτθςι μασ από ποφ κατά-
γεται μασ είπε ότι γεννικθκε 
και μεγάλωςε ςτο Δελβινάκι. Άρχιςε να παίηει κλαρίνο ςε 
θλικία οχτϊ χρονϊν, ενϊ ςτα δεκαπζντε του χρόνια μετα-
κόμιςε ςτα Λωάννινα. 

Στθν ερϊτθςθ αν θ εξζλιξθ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ 
ζχει αλλοιϊςει τθν παλιά παραδοςιακι μουςικι, μασ τό-
νιςε ότι ζχουν αλλοιωκεί τα τραγοφδια, διότι παλιά υπιρ-
χε λαοφτο, ντζφι, κλαρίνο και βιολί, ενϊ τϊρα ζχουν αντι-
καταςτακεί από ντραμσ και θλεκτρικι κικάρα. Ραλιά θ 
κικάρα ι το λαοφτο ιταν όργανα που κρατοφςαν το ρυκ-
μό, ενϊ τϊρα είναι ςολιςτικά. Πταν ςιμερα ανοίγει τθν 
τθλεόραςθ κι ακοφει κλαρίνο, τθν κλείνει κατευκείαν, 
διότι πιςτεφει πωσ παίηουν λάκοσ. 

ωτιςαμε τον κ. Χαριςιάδθ πϊσ θχογραφοφςαν ςτθν 
εποχι του τα τραγοφδια που ζπαιηαν και μάκαμε από τον 
ίδιο τθν τεχνικι του κεριοφ. Στο κερί τυπωνόταν από ειδι-
κό μθχάνθμα ο ιχοσ ςε χρόνο τριϊν λεπτϊν. ωτιςαμε 
επίςθσ για τισ ςυνεργαςίεσ του με αξιόλογουσ -για τον 
ίδιο- μουςικοφσ τθσ εποχισ του. Ο κ. Χαριςιάδθσ ζπαιξε 
με τον Τηζμο, πολφ καλό βιολιςτι, και το Δθμοςκζνθ Κα-
ταρτηι, που καταγόταν από τθ Μ. Αςία και ζπαιηε οφτι. 
Συνεργάςτθκε με το Φϊτθ Ντίνου, επίςθσ βιολιςτι, με 
μουςικοφσ που ζπαιηαν ςαντοφρι, το Νίδα Δθμθτρίου, το 
Νίκο Αναςταςίου και τον Τουρκοβαςίλθ, μακθ-
τι του Τηάρα. Ζχει θχογραφιςει τραγοφδια με 
τθν Ταςία Βζρα, αλλά και τα τραγοφδια Γενοβζ-
φα και Μπάλο. Μάλιςτα επειδι δεν είχαν εξο-
πλιςμό θχογράφθςθσ τον ζφερναν από τθν 
Αμερικι. 

Τον ρωτιςαμε για τα γλζντια παλιά και ςι-
μερα. Κεωρεί ότι ςτθν εποχι του τα γλζντια 
ιταν αυκεντικά, ενϊ ςιμερα δεν προςεγγίηουν 
τθν παράδοςθ. Σχολιάηει ότι ςιμερα τα γλζντια 
χάλαςαν, ςταμάτθςαν οι παραγγελιζσ και αντι-
καταςτάκθκαν από το πρόγραμμα. Επιπλζον, 
τα γλζντια ςτα πανθγφρια διαρκοφςαν μζρεσ, 
το μεγαλφτερο μάλιςτα που ζχει παίξει ιταν 
οκταιμερο ςτθ Λάριςα. Οι καλφτεροι χορευτζσ 
ςτα πανθγφρια και ςτα γλζντια ιταν οι Ηαγορί- 

 

O δεξιοτέχνης του δημοτικού κλαρίνου Κώστας Χαρισιάδης  
στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 

ςιοι. Ωςτόςο, οι γυναίκεσ δεν 
πιγαιναν ςτα γλζντια. Κυμά-
ται χαρακτθριςτικά τα γλζντια 
που γίνονταν ςτο νθςί των 
Λωαννίνων, ςτα οποία δεν πι-
γαιναν οι ντόπιοι, αλλά μόνο 
οι νθςιϊτεσ που είχαν εγκατα-
ςτακεί ςτα Γιάννενα, γιατί εκεί 
παίηονταν νθςιϊτικα τραγοφδι-
α. Μασ είπε ακόμα ότι οι μου-
ςικοί τθσ εποχισ του ζπαιηαν 
εκτόσ από τα πανθγφρια και ςε 
γάμουσ. Συνόδευε και ο ίδιοσ 
νφφεσ για το ςτεφάνωμα -
όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρ-
κθκε ςτο γάμο- παίηοντασ ςε 
μια πορεία για τθν εκκλθςία με 

τα πόδια ι με άλογα που μπορεί να διαρκοφςε δφο ι 
τρεισ ϊρεσ.  

Ριςτεφει ότι οι γυναίκεσ δεν είναι κακό να παίηουν κλα-
ρίνο. Άλλωςτε, το ίδιο ςυμβαίνει και ςτισ ευρωπαϊκζσ 
ορχιςτρεσ, ενϊ και ο ίδιοσ ζχει μακιτρια που παίηει κλα-
ρίνο. 

Κεωρεί ότι τα ςθμερινά εργοςταςιακά κλαρίνα που 
κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο παράγουν κακισ ποιότθτασ 
ιχο, με ςυνζπεια να χαλάει το άκουςμα. Κατά τθ διάρκεια 
τθσ καριζρασ του αγόραςε πολλά χειροποίθτα ποιοτικά 
κλαρίνα, τα οποία ζδινε και ςυνεχίηει να δίνει ςτουσ μα-
κθτζσ του. Δίδαξε τθν τζχνθ του κλαρίνου ςε πολλοφσ 
μακθτζσ από όλθ τθν Ελλάδα και δεν ζχει ςταματιςει 
μζχρι ςιμερα. 

Στο τζλοσ, ευχαριςτιςαμε κερμά τον κ. Κϊςτα Χαριςιά-
δθ που με υπομονι και όρεξθ απάντθςε ςτισ ερωτιςεισ 
μασ. 

Υπεφκυνοσ κακθγθτισ: κ. Δθμιτρθσ Τςιϊκοσ. Στθν υλο-
ποίθςθ τθσ επίςκεψθσ ςυνζβαλε και ο κακθγθτισ λαοφ-
του, κ. Βαςίλθσ Τριάντθσ. 

  
Χρήςτοσ Λαϊνάσ, Α΄ Λυκείου 
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ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Ιζηνξίαο ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηνπ Γ1 θαη Γ2 ηκήκαηνο 
ηνπ ζρνιείνπ θιήζεθαλ λα πινπνηήζνπλ κηα εξγαζία: λα γξάςνπλ έλα άξζξν γηα ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπ-
ξώπε, αιιά θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ Διιάδα, από ηνλ 17ν αη. έσο ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. 

Η θαιύηεξε εξγαζία ζα δεκνζηεπόηαλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ε επηινγή 
ήηαλ πνιύ δύζθνιε... 

Σν άξζξν, όκσο, ηεο Αξηάδλεο ηειηθά μερώξηζε θαη ην δεκνζηεύνπκε! 

 

Οι ιστορικές εξελίξεις στην Ευρώπη: 17ος-19ος αιώνας 

Στθν Ευρϊπθ ςτα μζςα του 17ου αιϊνα ο πλθκυςμόσ 
αυξάνεται δραματικά και οι 
ανάγκεσ που πρζπει να καλυφ-
κοφν μεγάλεσ. Τθ λφςθ δίνουν 
οι μθχανζσ. Αρχικά ςτθν αγρο-
τικι παραγωγι και ςτθ ςυνζ-
χεια ςτθ μεταποίθςθ, θ χριςθ 
μθχανϊν μαηί και με άλλουσ 
ευνοϊκοφσ κοινωνικοφσ παρά-
γοντεσ, οδθγεί ςτθν αγροτικι 
και ςτθ ςυνζχεια ςτθ βιομθχα-
νικι επανάςταςθ. Το εμπόριο 
και θ βιομθχανία δθμιουργοφν 
μια νζα οικονομικά ιςχυρι 
ανερχόμενθ αςτικι τάξθ που 
ψάχνει να βρει τθ κζςθ τθσ. 

Διαφωτιςμόσ 
Θ Ρρόοδοσ των φυςικϊν επιςτθμϊν και θ απελευκζρωςθ 

τθσ ςκζψθσ από τισ προκαταλιψεισ του Μεςαίωνα δθμι-
ουργοφν το μεγάλο πνευματικό και πολιτικό κίνθμα του 
Διαφωτιςμοφ. Νζεσ ιδζεσ για τθν κεϊρθςθ του κόςμου δια-
τυπϊνονται από φωτιςμζνα μυαλά ςτθν Αγγλία και τθ Γαλ-
λία. Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, θ διάκριςθ των εξουςιϊν, ο 
περιοριςμόσ τθσ αυκαιρεςίασ των μοναρχϊν κακϊσ και τθσ 
εκκλθςίασ, όπωσ και θ ανάδειξθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 
ελευκερίασ ςτθν οικονομία, αποτελοφν βαςικζσ αρχζσ του 
διαφωτιςμοφ. 

Αμερικανική και Γαλλική Επανάςταςη 
Τον 18ο αιϊνα παρότι οι αποικίεσ τθσ Αμερικισ παρου-

ςιάηουν μια δυναμικά αναπτυςςόμενθ αγροτικι οικονομία 
και ιςχυρό εμπόριο, οι άποικοι δεν ζχουν το δικαίωμα να 
παίρνουν μόνοι τουσ αποφάςεισ. Θ οικονομικι κθδεμονία 
τθσ Αγγλίασ δθμιουργεί δυςαρζςκεια, πράγμα που οδθγεί 
ςε πόλεμο. Αρκετά επθρεαςμζνοι από τισ απόψεισ του δια-
φωτιςμοφ οι άποικοι διακθρφςςουν τθν ανεξαρτθςία τουσ 
ςτισ 4 Λουλίου 1776 και δθμιουργοφνται οι ΘΡΑ. 

Τθν ίδια εποχι θ γαλλικι κοινωνία παραχωρεί προνόμια 
μόνο ςτουσ ευγενείσ και τον κλιρο, αφινοντασ ςτο 98% του 
πλθκυςμοφ μόνο υποχρεϊςεισ. Θ εξζγερςθ ιταν αναπό-
φευκτθ. Θ πείνα και οι άκλιεσ ςυνκικεσ ηωισ παρακινοφν 
το λαό ςε λεθλαςίεσ. Απαιτείται ςφνταγμα, αλλά ο βαςιλιάσ 
αντιςτζκεται και ακολουκοφν ταραχζσ. Ορίηεται ωσ πολίτευ-
μα θ ςυνταγματικι μοναρχία και δίνεται δικαίωμα ψιφου 
ςε όςουσ κατζχουν περιουςία. Ακολουκεί μια ταραγμζνθ 
περίοδοσ πολζμων που καταλιγει ςτθν κυριαρχία του Να-
πολζοντα Βοναπάρτθ. Θ Γαλλικι επανάςταςθ γίνεται ςφμ-
βολο και επθρεάηει όλα τα κινιματα ανεξαρτθςίασ. 

Η Ελληνική Επανάςταςη 
Στα μζςα του 18ου αιϊνα οι Ζλλθνεσ κυριαρχοφν ςτθ 

ναυτιλία και το εμπόριο. Με ρωςικι ναυτικι ςθμαία περ- 

νοφν ελεφκερα τα ςτενά του Βοςπόρου. Οι ιδζεσ του δια-
φωτιςμοφ μεταφζρκθκαν μαηί 
με τθν κίνθςθ των εμπορευμά-
των και ςτον Ελλθνιςμό. Οι Φα-
ναριϊτεσ, πλοφςιοι, μορφωμζ-
νοι Ζλλθνεσ με υψθλζσ κζςεισ, 
επθρεάηονται από τισ ιδζεσ αυ-
τζσ. Οι προεςτοί, όργανα των 
Οκωμανϊν μαηεφουν φόρουσ 
και προνόμια. Οι ζμποροι και οι 
ναυτικοί αποκτοφν πλοφτο και 
ενδιαφζρονται για τισ καταςτά-
ςεισ των ςυμπατριωτϊν τουσ. Οι 
κλζφτεσ, αγρότεσ που ανζβθκαν 
ςτα βουνά, γίνονται ιρωεσ ςτα 
κλζφτικα δθμοτικά τραγοφδια. 
Στισ αρχζσ του 18ου αιϊνα οι 

Ζλλθνεσ λανκαςμζνα ςτθρίηονται ςτθ βοικεια τθσ ωςίασ 
και ξεκινοφν επαναςτατικζσ κινιςεισ με τραγικό αποτζλε-
ςμα. Τθν ίδια εποχι οι Σουλιϊτεσ ςυγκροφονται με τον Αλι 
Ραςά, αλλά παρόλο τον θρωικό τουσ αγϊνα αναγκάηονται 
να εγκαταλείψουν τον τόπο τουσ. Ο ιγασ Βελεςτινλισ και 
ο Αδαμάντιοσ Κοραισ, εκπρόςωποι του διαφωτιςμοφ ςτον 
ελλθνιςμό, βάηουν τισ πνευματικζσ βάςεισ για τθν απελευ-
κζρωςθ τθσ Ελλάδασ. 

Ραράλλθλα, ςτθν Ευρϊπθ κυκλοφοροφν οι αντιλιψεισ 
για το ζκνοσ και το κράτοσ και τθ διαμόρφωςι του. Θ "αρχι 
των εκνοτιτων" ςυνοψίηει το δικαίωμα κάκε ζκνουσ να ζχει 
κράτοσ και κάκε κράτοσ να αποτελείται από ζνα ζκνοσ. Απο-
τυχθμζνεσ επαναςτάςεισ γίνονται ςτθν Λςπανία και Λταλία. 

Βάςθ τθσ ελλθνικισ επανάςταςθσ υπιρξε θ Φιλικι Εται-
ρεία, μια μυςτικι οργάνωςθ που ιδρφκθκε με ςκοπό τον 
ζνοπλο αγϊνα για τθν ελευκερία των Ελλινων. Ο αρχθγόσ 
τθσ, ο Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ, κιρυξε τθν επανάςταςθ ςτισ 
Ραραδουνάβιεσ Θγεμονίεσ με τραγικό τζλοσ. 

Αργότερα, οι ςυνκικεσ είχαν ωριμάςει αρκετά, ϊςτε θ 
επανάςταςθ να ξεκινιςει και να εδραιωκεί ςτθν Ρελοπόν-
νθςο και τθ Στερεά Ελλάδα. Οι οπλαρχθγοί Κολοκοτρϊνθσ, 
Καραϊςκάκθσ, Ανδροφτςοσ, Μπότςαρθσ και οι ναυτικοί Κα-
νάρθσ και Μιαοφλθσ διακρίκθκαν ςε νικθφόρεσ μάχεσ. Αρ-
γότερα θ ςυμμαχία των Οκωμανϊν με τουσ Αιγφπτιουσ δυ-
ςκόλεψε επικίνδυνα τθν ελλθνικι επανάςταςθ και το τζλοσ 
δόκθκε από τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ με τθ δθμιουργία του 
ελλθνικοφ κράτουσ. 

Χρειάςτθκαν τρεισ Εκνοςυνελεφςεισ και ζνασ εμφφλιοσ 
πόλεμοσ για να καταλιξει θ Ελλάδα με πρϊτο Κυβερνιτθ 
τθσ τον Λωάννθ Καποδίςτρια και με ψιφιςθ ςυντάγματοσ 
που υπιρξε το πιο δθμοκρατικό τθσ εποχισ του. 

 
Αριάδνη Ξανθουδάκη, Γ΄ Γυμναςίου 
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Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία... 
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     Μηα θαηλνύξηα ζηήιε εγθαηληάδνπκε ζε απηό ην ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο καο! Πόζεο θνξέο δελ αθνύκε ιέμεηο 
ή θξάζεηο θαη αλαξσηηόκαζηε από πνύ πξνέξρνληαη, πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπο, πώο πξνέθπςε ε ζεκαζία ηνπο; 
ε απηήλ ηε ζηήιε, ινηπόλ, ζα αλαδεηνύκε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ, ην ηαμίδη ηνπο κέζα ζην ρξόλν θαη πνιιέο θν-
ξέο αθόκα θαη ηηο ιαλζαζκέλεο απόςεηο πνπ έρνπκε γηα θάπνηεο ιέμεηο. Καη, θπζηθά, επεηδή δελ ζέινπκε λα απν-
ηειέζεη ε ζηήιε ζειίδα ιεμηθνύ, ππνζρόκαζηε πσο ζα επηιέγνπκε ηηο πην... ελδηαθέξνπζεο ηζηνξίεο!  

 

Αξρηθά, όκσο, λα θάλνπκε κηα εηζαγσγή ζε κεξηθέο έλλνηεο: 
Εησμολογία: ε αλαδήηεζε ηνπ εηύκνπ ηωλ ιέμεωλ, δειαδή ηεο πξνέιεπζεο (πξώηεο ξίδαο) θαη ηεο αξρηθήο ηνπο ζεκαζί-

αο, ε δηεξεύλεζε ηεο θαηαγωγήο, ηεο πξνέιεπζεο, ηεο πνξείαο θαη ηεο εμέιημεο κηαο ιέμεο κέζα ζην ρξόλν. Ξεθηλά από ηε 
ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ιέμεο θαη αλαηξέρεη κέρξη όπνπ είλαη δπλαηό λα πξνρωξήζεη ζην παξειζόλ, βαζηδόκελε ζηνπο θωλε-
ηηθνύο θαη ζηνπο ζεκαζηνινγηθνύο θαλόλεο. 

Γλωζζικά δάνεια: Οη γιώζζεο ζπρλά δαλείδνληαη ιέμεηο άιιωλ γιωζζώλ θαη ηηο εηζάγνπλ πξνο ρξήζε ζην ιεμηιόγηό ηνπο 
πξνζαξκόδνληάο ηεο θπζηθά ζηνπο δηθνύο ηεο γιωζζηθνύο ηδηωκαηηζκνύο. Απηό νλνκάδνπκε γιωζζηθό δάλεην θαη ην ζπλαληά-
κε αξθεηά ζπρλά θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα.            

Γλωζζικά ανηιδάνεια: Αληηδάλεην νλνκάδνπκε ηε ιέμε κηαο γιώζζαο, ηελ νπνία έρεη δαλεηζηεί από άιιε γιώζζα, αιιά 
αξρηθά απνηεινύζε θηήκα ηεο. π.ρ. Τν ηεθηέξη είλαη δάλεην από ην ηνπξθηθό tefter. Παξ’ όια απηά,  ε ηνπξθηθή ιέμε είλαη κε ηε 
ζεηξά ηεο δάλεην από ην ειιεληθό "δηθζέξηνλ". 

Γκαντζμησ: Οι απόψεισ διίςτανται όςον 
αφορά τθν προζλευςθ τθσ λζξθσ 
"γκαντζμθσ". Σφμφωνα με μια πολφ διαδε-
δομζνθ λαϊκι ετυμολογία, ο γκαντζμθσ ετυ-
μολογείται από τθν αμερικανικι βριςιά God 
damn (προφ. γκαντζμ). Ωςτόςο, θ απόρριψθ 
τθσ αγγλικισ αυτισ ετυμολογίασ πικανότατα 
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ γλϊςςα μασ δεν ζχει απευκείασ 
λαϊκά δάνεια από τθν αγγλικι γλϊςςα πριν από τον 20ό 
αιϊνα, με εξαίρεςθ τθ ναυτικι ορολογία.  

Θ πιο αποδεκτι ερμθνεία είναι αυτι που ιςχυρίηεται ότι θ 
λζξθ προζρχεται από το τουρκικό "kadem", το οποίο ςθμαί-
νει "καλι τφχθ". Θ υπόκεςθ αυτι βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι 
ςυχνά οι ςθμαςίεσ των λζξεων αλλάηουν όταν γίνονται δά-
νεια άλλων γλωςςϊν, άρα προφανϊσ θ λζξθ "kadem" 
άλλαξε ςθμαςία αφοφ χρθςιμοποιείται ειρωνικά, όπωσ π.χ. 
θ λζξθ "προκομμζνοσ", θ οποία, ενϊ ζχει καλι ζννοια ςτθν 
ελλθνικι, χρθςιμοποιείται κυρίωσ (ειρωνικά) ωσ ςυνϊνυμο 
τθσ λζξθσ "ανεπρόκοποσ". 

 
Ιδιώτησ και idiot: Ο όροσ ιδιϊτθσ ςιμερα χρθςιμοποιείται 

για να δθλϊςει τθ διαφοροποίθςθ από οτιδιποτε δθμόςιο. 
Ο ιδιϊτθσ (< αρχ. ἰδιώτθσ < ἴδιοσ), όμωσ, ςτθν αρχαία Ελλά-
δα εμπεριείχε τθν ζννοια τθσ απαξίωςθσ, τθσ φβρεωσ, τθσ 
υποτίμθςθσ. Ιταν αυτόσ που ιδιϊτευε, που ζμενε αδιάφο-
ροσ για τα δθμόςια πράγματα, μεριμνϊντασ μόνο για τθν 
εξαςφάλιςθ των δικϊν του ςυμφερόντων. Με το πζραςμα 
των χρόνων θ λζξθ άρχιςε να χαρακτθρίηει όχι μόνο τουσ 
εγωκεντρικοφσ, αλλά και όςουσ είχαν κακι κρίςθ, τουσ ανό-
θτουσ. Με αυτι τθ ςθμαςία διατθρικθκε και ςτθν αγγλικι 
γλϊςςα, όπου ςυναντάμε τθ λζξθ "idiot", δάνειο από τθν 
αρχαία ελλθνικι. 

 
Σνομπ/Snob: S(ine) Nob(ilitate), το οποίο ςτα λατινικά 

ςθμαίνει «άνευ ευγενικισ καταγωγισ» είναι ςφμφωνα με 
μερικοφσ θ ετυμολογία τθσ λζξθσ snob, με τθν οποία περι-
γράφουμε οποιαδιποτε αλαηονικι ςυμπεριφορά, από κά-
ποιον που νομίηει πωσ είναι υπεράνω των υπολοίπων. Σφμ-
φωνα με αυτιν τθν εξιγθςθ ςνομπ ιταν όχι οι πραγματικοί 
αριςτοκράτεσ, αλλά οι κομπλεξικοί που αναρριχικθκαν 
ςτθν οικονομικι ελίτ, χωρίσ όμωσ να προζρχονται εκ γενε-
τισ από αυτιν και ικελαν να παριςτάνουν τουσ υπεράνω, 
«ςνομπάροντασ» τουσ από κάτω. Στα βρετανικά πανεπιςτι- 

μια τον 18o αιϊνα, οι φοιτθτζσ με τίτλο ευ-
γενείασ μποροφςαν να ςυμπεριφζρονται 
όπωσ ικελαν, κακϊσ δεν είχαν να αποδεί-
ξουν τίποτε και ςε κανζναν. Δίπλα ςε αυ-
τοφσ υπιρχαν και οριςμζνοι λιγότερο τυχε-
ροί που ζπρεπε ςυνεχϊσ να επιδεικνφουν 
ιδιαίτερα κόςμια και "ςιδερωμζνθ" ςυμπε-

ριφορά για να κρφβουν το μειονζκτθμά τουσ: ότι δθλαδι 
δεν είχαν τίτλο ευγενείασ. Ιταν sine nobilitate. Ιταν οι 
ςνομπ. 

Ωςτόςο, θ παραπάνω ερμθνεία καταρρίπτεται. Σφμφω-
να, λοιπόν, με τουσ ειδικοφσ τθσ Οξφόρδθσ, θ λζξθ snob 
άρχιςε να εμφανίηεται ςτα τζλθ του 18ου αιϊνα και με 
αυτιν μιλοφςαν για τον τςαγκάρθ ι τον βοθκό του τςαγκά-
ρθ.  

Στθ ςυνζχεια τθν πιραν οι φοιτθτζσ του Κζιμπριτη (όλοι 
τουσ πλουςιόπαιδα) και με αυτιν τθ λζξθ αναφζρονταν ςε 
όλουσ όςοι δεν ιταν φοιτθτζσ, δθλαδι τουσ μεροκαματιά-
ρθδεσ, τουσ εμπόρουσ, τουσ υπθρζτεσ, τουσ πάντεσ πλθν 
των ευγενϊν. Αφοροφςε δθλαδι το διαχωριςμό των φοιτθ-
τϊν με όλουσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, τουσ οποίουσ κεω-
ροφςαν κατϊτερουσ.  

Ππωσ φαίνεται, λοιπόν, το ότι θ λζξθ snob προζρχεται 
από το sine nobilitate είναι ζνα παραμφκι. Τθν ίδια άποψθ 
ςυμμερίηεται και ο Liberman (διαπρεπισ γλωςςολόγοσ) και 
ο Skeat (κακθγθτισ ςτο Κζιμπριτη).  

Στθν ςυνζχεια, όπωσ ςυμβαίνει με διάφορουσ όρουσ, 
μζςα ςτθν πορεία αρκετϊν δεκαετιϊν θ λζξθ, που αρχικά 
ςιμαινε τον τςαγκάρθ ι τον βοθκό του, απζκτθςε πολλα-
πλά νοιματα. Ζνα άτομο που ανικει ςτθν μεςαία ι ςτισ 
κατϊτερεσ βακμίδεσ τθσ κοινωνίασ. Ζναν που δεν ζχει κα-
ταγωγι ι καλό γοφςτο, ζνα χυδαίο ι επιδεικτικό άτομο. 
Κάποιον που ζχει ιδζεσ και ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ παρα-
κινοφνται από ζνα χυδαίο καυμαςμό για τον πλοφτο ι τθν 
ανϊτερθ κοινωνικι κζςθ. 

Από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, θ λζξθ «ςνομπ» χρθςι-
μοποιείται με τθ ςφγχρονθ ζννοια, για να περιγράψει ζνα 
άτομο που αντλεί ικανοποίθςθ με το να αποςτρζφεται 
όςουσ ανικουν ςε κατϊτερθ κοινωνικι βακμίδα από τον 
ίδιο. 

 
 

Άννα Βερυκίου, Άλκηςτισ Κυρίτςη, 
Γ΄ Γυμναςίου 
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Τα παιδιά ενόσ κατώτερου θεοφ, Mark Medoff 
 

     Το ζργο του Μάρκ Μζντοφ «Τα παιδιά ενόσ κατϊτερου κεοφ» γράφτθκε το 
1979 και πρωτοανζβθκε ςτθ ςκθνι του Ρανεπιςτθμίου Playwright’s Lab του Νζου 
Μεξικοφ. Στθν Ελλάδα παίχτθκε για πρϊτθ φορά το 1980-81 με τθν Ζλλθ Λαμπζτθ 
και τον Λευτζρθ Βογιατηι ςτουσ πρωταγωνιςτικοφσ ρόλουσ. Ξανανζβθκε ςτθν 
Ακινα το 2000 με τθν Ρζγκυ Τρικαλιϊτθ και τον Γιάννθ Βοφρο και για τελευταία 
φορά το 2015 ςτο κζατρο Βεάκθ με τθν Χρφςα Ραπά και για ακόμθ μια φορά τον 
Γιάννθ Βοφρο. 
     Ο Τηζιμσ Λίντσ είναι κακθγθτισ λογοκεραπείασ, ειδικόσ ςτα άτομα με προβλι-
ματα ακοισ και ομιλίασ. Στόχοσ του είναι να βοθκιςει τα άτομα που αντιμετωπί-
ηουν τζτοιου είδουσ προβλιματα να ενταχκοφν ςτο κοινωνικό ςφνολο. Πταν 
προςλαμβάνεται ςτο ίδρυμα κωφάλαλων του κ. Φράνκλιν προςπακεί με κάκε 
τρόπο να ξεφφγει από τισ υπάρχουςεσ διδακτικζσ μεκόδουσ. Στο ίδρυμα αυτό κα 
γνωρίςει τθ Σάρα, μια κωφι πρϊθν τρόφιμο υψθλισ αντίλθψθσ, που τϊρα δου-
λεφει εκεί ωσ κακαρίςτρια. Αμζςωσ ο Τηζιμσ δείχνει το ενδιαφζρον του για τθν 
ίδια. Το ενδιαφζρον κα γίνει ζρωτασ και ο ζρωτασ μια αφορμι για αυτόν να κάνει 

πράξθ τα πιςτεφω του και να αρχίςει θ τιτάνια προςπάκειά του για τθ διεκδίκθςθ του ζρωτα. 
Θ Σάρα είναι μια πολφ δυναμικι γυναίκα με ακζραια προςωπικότθτα, ζντονο χαρακτιρα και ςυγχρόνωσ πολφ γοθτευτι-

κι και όμορφθ. Από μικρι ζνιωςε τθν απόρριψθ από τουσ οικείουσ τθσ, αφοφ πρϊτα ο πατζρασ τθσ τθν εγκατζλειψε και 
ςτθ ςυνζχεια θ μθτζρα τθσ πιρε τθν απόφαςθ να τθ ςτείλει ςε οικοτροφείο. Εκεί τθσ φζρονταν ςαν να είναι κακυςτερθμζ-
νθ, κακϊσ δεν είχαν καταλάβει πωσ ιταν κωφι. Ηϊντασ ςτο περικϊριο και βιϊνοντασ τον κοινωνικό αποκλειςμό, ακόμα 
και από τθν οικογζνειά τθσ, ζχει κλειςτεί ςτθ ςιωπι τθσ και αρνείται κατθγορθματικά να ενταχκεί ςτον κόςμο των 
«φυςιολογικϊν», που τόςο τθν πλιγωςε. Ακόμα και μετά το γάμο τθσ με τον Τηζιμσ κα ςυνεχίςει να ζρχεται ςε ςυγκροφ-
ςεισ μαηί του παλεφοντασ να ιςορροπιςει ανάμεςα ςτισ επικυμίεσ και τουσ φόβουσ τθσ. 

Κα καταφζρει τελικά ο ζρωτασ να γεφυρϊςει αυτοφσ τουσ δφο κόςμουσ που αναμφιςβιτθτα απζχουν πολφ; 
Τα λόγια τθσ Σάρα πολλζσ φορζσ εκφράηουν μια αλικεια θ οποία δφςκολα μπορεί να κατανοθκεί από εμάσ. Μζςα ςε 

μικρζσ προτάςεισ θ θρωίδα καταφζρνει όχι απλά να προβλθματίςει, αλλά να αφυπνίςει τθ ςυνείδθςθ του αναγνϊςτθ ι 
του κεατι. Μια ψυχι που είναι πικανό να μείνει ςτθ ςιωπι τθσ εφ’ όρου ηωισ. Μια ςιωπι όχι αποδεκτι από όλουσ, αλλά 
μόνο από τθν ίδια και τουσ ομοίουσ τθσ. 

Τα λόγια τθσ Σάρα ςυνοψίηουν με τον πιο εφςτοχο τρόπο το μινυμα που κζλει να ςτείλει ο ςυγγραφζασ. Θ πιο χαρα- 

βιβλιοκριτική 

 

 

Το καπλάνι της βιτρίνας, Άλκη Ζέη 

Γράφτθκε το 1963, ενϊ θ ςυγγραφζασ βριςκόταν εξόριςτθ, ωσ πολιτικόσ πρόςφυγασ, ςτθ Μό-
ςχα. Κεντρικζσ θρωίδεσ είναι δφο μικρά κορίτςια, θ Μυρτϊ και Μζλια (Μελίςςα) που μεγαλϊ-
νουν ςτθ Σάμο. Ο παπποφσ μεγαλϊνει τισ δφο αδερφζσ με ιςτορίεσ τθσ μυκολογίασ και τισ γα-
λουχεί με τισ αξίεσ των νζων Ελλινων. Το καπλάνι, μια βαλςαμωμζνθ τίγρθ, που βρίςκεται μζςα 
ςτθ βιτρίνα του ςαλονιοφ του ςπιτιοφ τουσ, αποτελεί το αντικείμενο των μαγικϊν ιςτοριϊν που 
τουσ διθγείται ο ξάδελφόσ τουσ ο Νίκοσ, φοιτθτισ ςτθν Ακινα, αλλά και ςυνωμοτικό μζςο επι-
κοινωνίασ μαηί του. Θ δικτατορία του Μεταξά, όμωσ, κα φζρει το τζλοσ ςτθν παιδικι ακωότθτα 
και τα δυο κορίτςια αντιμζτωπα με προβλθματιςμοφσ και καταςτάςεισ, με τισ οποίεσ κα ωριμά-
ςουν. 

Διαβάηοντασ το Καπλάνι τθσ Βιτρίνασ ζνιωςα να ταξιδεφω ςτο χρόνο. Ταυτίςτθκα αμζςωσ με 
τον Αλζξθ και τθ Μζλια, ικελα για ξάδελφό μου το Νίκο και νευρίαςα με τθ Μυρτϊ. Κατανόθςα τι ςθμαίνει δικτατορία, 
αιςκάνκθκα και μοιράςτθκα τισ αγωνίεσ και το φόβο να είςαι ανεπικφμθτοσ. Με ζκπλθξθ διαπίςτωςα τθν φπαρξθ απαγό-
ρευςθσ ςτθ ςκζψθ από τθ μία, αλλά κι από τθν άλλθ με πόςθ ευκολία κυςιαηόταν κάποιοσ για τισ ιδζεσ του. Είδα ότι ρα-
τςιςμό δεν ζχουμε μόνο ςτισ μζρεσ μασ, αλλά και πολλά χρόνια πίςω και μάλιςτα ςε ζνα χϊρο όπωσ αυτόσ του ςχολείου. 
Ζνιωςα τθν ακωότθτα τθσ εποχισ και πόςο όμορφα μπορείσ να περάςεισ, μιλϊντασ, παίηοντασ, κοιτϊντασ τθ κάλαςςα, 
χωρίσ τθλεόραςθ, τάμπλετ ι κινθτό. Το τζλοσ είναι πολφ ςυγκινθτικό και ελπιδοφόρο, ζνα τζλοσ δοςμζνο μζςα από τα 
ακϊα μάτια των παιδιϊν. 

Νομίηω πωσ δίκαια κεωρείται ζνα από τα ςθμαντικότερα βιβλία και φυςικά πιςτεφω ότι πρζπει να διαβαςτεί από μι-
κροφσ και μεγάλουσ. Το ςίγουρο είναι ότι δεν κα χάςουν το χρόνο τουσ… 

ΕΥΡΟ… ΛΥΡΟ… 

Μαρία Βζλλιου, Α΄ Γυμναςίου 
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ΚΩΔΙΚΑΣ DA VINCI 
 

          Μια ταινία μυςτθρίου βαςιςμζνθ ςτο παςίγνωςτο μυκιςτόρθμα του Αμερικανοφ ςυγ-
γραφζα Νταν Μπράουν. Θ ταινία ςκθνοκετικθκε από τον Αμερικανό ον Χάουαρντ το 
2006 και γνϊριςε τεράςτια επιτυχία. Μετά τθ δολοφονία ενόσ εφόρου ςτο μουςείο του 
Λοφβρου ςτο Ραρίςι, ζνασ κακθγθτισ και μελετθτισ των ςυμβόλων, ο όμπερτ Λάγκτον 
(Tom Hanks), και θ αποκρυπτογράφοσ εγγονι του εφόρου, Σοφί Νεβζ (Audrey Tautou),  
καλοφνται να βοθκιςουν ςτθν εξιχνίαςθ του φόνου. Κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ 
ζρχονται αντιμζτωποι με τθ κρθςκεία, κάτι το οποίο τουσ ωκεί να λφςουν ζνα ακόμθ μεγα-
λφτερο μυςτιριο που απαςχολεί τον κόςμο εδϊ και αιϊνεσ. Ραίρνοντασ ςτοιχεία από τα 
ζργα του Ντα Βίντςι και άλλα ζγγραφα του Μεςαίωνα φτάνουν ςε ςυμπεράςματα που α-
ναιροφν όςα ξζραμε μζχρι τϊρα για τθ ηωι του Λθςοφ. Οι υπαινιγμοί και οι κεωρίεσ που 
προβλικθκαν γζννθςαν ςτον κόςμο προβλθματιςμοφσ και τθν απορία αν όλα αυτά ίςχυαν 
ςτθν πραγματικότθτα, κακϊσ ιταν υπερβολικά αλθκοφανι. 
 

                                                          Ανδριανή Καλαμπόγια, Γ΄ Γυμναςίου  

Μουσικό Σταυρόλεξο! 

Κάθεηα 
 

1. Βγάδνπλ όια ηα όξγαλα. 
2. Έρεη πέληε γξακκέο θαη ηέζζεξα δηαζηήκαηα..  
4. Τε δηάξθεηα ζηε κνπζηθή ηε ιέκε θαη...…  
5. Σπλνδεύεη ηελ παξέιαζε κε κνπζηθή. 
6. Η απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαζηνιώλ. 
10. Απνηειείηαη από πνιιά όξγαλα θαη θαζνδεγεί ν καέ-
ζηξνο. 
11. Όξγαλν πνπ κπνξείο λα αθνύζεηο, αιιά... δελ κπνξείο 
λα δεηο νύηε λα αγγίμεηο! 
 

Οριζόνηια 
 

3. Ο επζύαπινο αιιηώο... 
7. Υπάξρεη ηνπ ζνι, λην θαη θα. 
8. Έηζη ιέκε ην πόζν δπλαηά ή ζηγά αθνύγεηαη έλαο ήρνο. 
9. Πιεθηξνθόξν όξγαλν, παξόκνην κε ην πηάλν. 
11. Πλεπζηό όξγαλν κε θιεηδηά. 
 

Βαςιλική Αλεξανδροποφλου, Α΄ Γυμναςίου 

1. Κλειδί, 2. Ρεντάγραμμο, 3. Αρμόνιο 4. Φλάουτο, 5. Κλαρινζτο, 6. Φωνι 7. Αξία, 8. Ιχο, 9. Ζνταςθ, 10. Μζτρο, 11. Ορχιςτρα. 

κτθριςτικι φράςθ του ζργου, «Γιατί οι άνκρωποι φοβοφνται και αντιπακοφν τθν ςιωπι; Τα πιο όμορφα πράγματα κα 
μποροφςαν να γεννθκοφν μεταξφ μασ αν μζναμε ςιωπθλοί», μπορεί από μόνθ τθσ να ςυγκινιςει. 

Κατά τθ γνϊμθ μου «Τα παιδία ενόσ κατϊτερου κεοφ» είναι ζνα από τα καλφτερα ουμανιςτικοφ περιεχομζνου κεατρι-
κά ζργα και απευκφνεται ςε όλουσ. Κρφβει ζναν τρομερά δραματικό χαρακτιρα, αλλά μζςω του χιοφμορ και του ρομα-
ντιςμοφ καταφζρνει να ξεφφγει από τθν ταμπζλα ενόσ "βαρφ ζργου". 

«Θ κϊφωςθ δεν είναι το αντίκετο τθσ ακοισ είναι μία ςιωπι πλθμμυριςμζνθ από ιχουσ» 
 

Χριςτιάνα Σουλιώτη, Γ΄ Γυμναςίου 

Το Σφνολο Ζντεχνθσ Λαϊκισ Μουςικισ του Μουςικοφ Σχολείου 
Ρρζβεηασ παρουςίαςε ζνα αφιζρωμα ςτο ςυνκζτθ Γιάννθ Σπανό 
ςυμμετζχοντασ ςτθ 2θ Εαρινι Γιορτι των Τεχνϊν. Υπό τθ διεφκυνςθ 
του κακθγθτι κ. Ρζτρου Τςολάκθ και με τθ βοικεια του κακθγθτι κ. 
Σπιλιου Κοφνα, οι μακθτζσ μάσ εντυπωςίαςαν με το ταλζντο τουσ, 
μασ ςυγκίνθςαν και μασ ταξίδεψαν ςε αγαπθμζνεσ μελωδικζσ δια-
δρομζσ... 

Αφιέρωμα στο συνθέτη Γιάννη Σπανό στη 2η Εαρινή Γιορτή των Τεχνών  



     Με επιτυχία ολοκλθρϊκθκε μια απολαυςτικι εκδρομι 
ςτθν πόλθ τθσ Ράτρασ από τισ τάξεισ τθσ Αϋ και Βϋ Λυκεί-
ου ςτο πλαίςιο των πολιτιςμικϊν προγραμμάτων 
«Οινολογϊντασ» και «Τεχνολογικά επιτεφγματα», που 
υλοποιοφνται ςτο ςχολείο από τισ παραπάνω τάξεισ και 
τουσ εκπαιδευτικοφσ κ. Κϊτςθ, κα Γιαννοφλθ και κ. Γεωρ-
γάκθ.   
     Με τθν άφιξθ ςτθν Ράτρα, οι μακθτζσ επιςκζφτθκαν 
το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, όπου 
ακολοφκθςε μια ςειρά ενδιαφζροντων πειραμάτων και 
ςτθ ςυνζχεια το Μουςείο Τεχνολογικϊν Επιτευγμάτων, 
όπου πολλοί από τουσ μακθτζσ ζμακαν για τθ γζννθςθ 
του ραδιοφϊνου και τθν εξζλιξι του. Τθν ίδια μζρα πραγ-

ματοποιικθκε θ επίςκεψθ ςτον Λερό Ναό του Αγίου Ανδρζα. Για ζνα όμορφο κλείςιμο, περάςαμε τθ βραδιά ςε ζνα από τα παλιά κουτοφκια 
τθσ Ράτρασ και φυςικά ιταν αδφνατον το Μουςικό Σχολείο να μθν αφιςει το ςτίγμα του, ςυμμετζχοντασ ςτθν ορχιςτρα και ςυνοδεφοντάσ 
τθ με χορό.  

Τθν επόμενθ θμζρα οι μακθτζσ είχαν τθ χαρά να γνωρίςουν το παραδοςιακό οινοποιείο Achaia Clauss, όπου άκουςαν τθν ιςτορία του 
οίνου. Ακολοφκθςε ξενάγθςθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Ράτρασ, όπου τα παιδιά ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα εκκζματα. Το 
απόγευμα τθσ ίδιασ θμζρασ πραγματοποιικθκε θ περιιγθςθ ςτουσ γραφικοφσ δρόμουσ τθσ Ράτρασ.  

Τθν τελευταία μζρα μακθτζσ και ςυνοδοί επιςκζφτθκαν το ωμαϊκό Ωδείο τθσ Ράτρασ και ζπειτα ακολοφκθςε περιιγθςθ ςτο Μεςαιω-

νικό Κάςτρο τθσ Ράτρασ, που αποτζλεςε τον τελευταίο προοριςμό πριν τθν αναχϊρθςθ και επιςτροφι ςτθν Ρρζβεηα. 

Μαρία Αλεξανδροποφλου, Α΄ Λυκείου 

 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 

Το τμιμα Α2 Γυμναςίου του Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ επιςκζφκθκε το Μουςείο Ραπαγιάννθ ςτο Ελλθνικό του Ν. Λωαννίνων. Θ 
επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Role Models (Erasmus+) που υλοποιείται ςτο ςχολείο. Μαηί μασ ιταν και θ Εϋ 
Δθμοτικοφ του Δθμοτικοφ Σχολείου Μφτικα, όπου υλοποιείται το αντίςτοιχο πρόγραμμα. 

Το Ρρόγραμμα Role Models (Κετικά Ρρότυπα) αφορά τθν πρόλθψθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και υλοποιείται ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ 
προγράμματοσ Erasmus+. Οι εκπαιδευτικζσ μονάδεσ που ςυμμετζχουν, ανάμεςα ςε πολλζσ άλλεσ δράςεισ, ζρχονται και ςε επαφι με ζνα ι 
περιςςότερα άτομα, τα οποία, παρά τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν ςτθν προςπάκεια να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ, δθμιοφργθ-
ςαν τθ δικι τουσ «ιςτορία επιτυχίασ». Οι άνκρωποι αυτοί ςυγκροτικθκαν ςε ομάδα για να αποτελζςουν τα κετικά πρότυπα, τα Role    
Models, για τουσ μακθτζσ των ςχολείων που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα αυτό. 

Ο Κ. Ραπαγιάννθσ αποτελεί ζνα από τα κετικά πρότυπα του προγράμματοσ, κακϊσ όπωσ πλθροφορθκικαμε και κατά τθν επίςκεψι μασ 
ςτο μουςείο είχε μια πολφ ενδιαφζρουςα πορεία. Θ υπεφκυνθ του μουςείου μάσ ξενάγθςε ςτα πολφ ενδιαφζροντα εκκζματα του μουςεί-
ου, γλυπτά και ςυνκζςεισ του κ. Ραπαγιάννθ, ο οποίοσ αςχολικθκε με πολλά και διαφορετικά υλικά, αλλά ταυτόχρονα φϊτιηε και κάκε 
ζργο με τθν ιςτορία που "κουβαλάει", βοθκϊντασ τουσ μακθτζσ να το κατανοιςουν πλθρζςτερα. Μασ μίλθςε για τισ ςπουδζσ και τθν πο-

ρεία του κ. Ραπαγιάννθ, αλλά αυτό που μασ ζκανε 
ιδιαίτερθ εντφπωςθ ιταν και ο λόγοσ που δικαίωσ 
ο αναγνωριςμζνοσ ςιμερα γλφπτθσ και κακθγθτισ 
Ρανεπιςτθμίου αποτελεί ζνα από τα Κετικά Ρρό-
τυπα του Ρρογράμματοσ Role Models. 
     Πντασ μακθτισ, πικραμζνοσ από μια 
"ςφγκρουςθ" με τον κακθγθτι των Μακθματικϊν, 
αποφαςίηει να εγκαταλείψει το ςχολείο και το 
ανακοινϊνει ςτουσ γονείσ του. Ο πατζρασ του, του 
αγοράηει μερικά πρόβατα για να μάκει το επάγ-
γελμα του βοςκοφ, εφόςον δεν ςκόπευε να ςπου-
δάςει. Ζπειτα από ζνα χρόνο, κατά τον οποίο δοφ-
λευε ωσ βοςκόσ, αποφαςίηει να επιςτρζψει ςτα 
κρανία και τελικά όχι μόνο να αποφοιτιςει από το 
ςχολείο, αλλά να διαγράψει και μια επιτυχθμζνθ 
επαγγελματικι και καλλιτεχνικι καριζρα! 

 

Ο Θεόδσξνο Παπαγηάλλεο γελλήζεθε ζην Διιεληθό Ισαλλίλσλ θαη ζπνύδαζε ζηελ Α..Κ.Σ. Αζελώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα 
πξσηαγσληζηεί ζηε δηνξγάλσζε πκπνζίσλ Γιππηηθήο ζε πνιιέο πόιεηο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κύπξνπ δεκηνπξγώληαο κεγάια 
γιππηά γηα ην δεκόζην ρώξν. Γιππηά ηνπ θνζκνύλ πνιινύο δεκόζηνπο ρώξνπο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, θαζώο επίζεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη ζε πνιιέο δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο κνπζείσλ θαη πηλαθνζεθώλ.   

Έρεη ηηκεζεί µε πνιιά βξαβεία θαη δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα, ελώ ην 2006 πήξε ην Α΄ βξαβείν ζε δηεζλή δηαγσληζκό γηα έλα 
κεγάιν γιππηό ζην αεξνδξόκην ηνπ ηθάγν.  

ηε γελέηεηξά ηνπ, ην Διιεληθό Γήκνπ Καηζαλνρσξίσλ - Ισάλληλα, ππάξρεη ην «Μνπζείν ύγρξνλεο Γιππηηθήο Θ. Παπαγηάλ-
λε» κε έξγα πνπ πξνζέθεξε ν γιύπηεο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ. 

ηελ πόιε καο έξγα ηνπ Θ. Παπαγηάλλε απνηεινύλ ε πξνηνκή ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ ζηελ Πιαηεία Αλδξνύηζνπ θαη ε 
πξνηνκή ηνπ Νηθόιανπ Κνλεκέλνπ απέλαληη από ην θάζηξν ηνπ Αγ. Αλδξέα. 

 

Εκπαιδεσηική επίζκεψη ζηην Πάηρα 

 

 

Πρόγραμμα Role Models - Εκπαιδεσηική επίζκεψη ζηο Μοσζείο Παπαγιάννη 


