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Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ, 
 

Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο τεφχοσ τθσ εφθμερίδασ μασ για φζτοσ και 
ελπίηουμε να το βρείτε εξίςου ενδιαφζρον με τα προθγοφμενα! 

 

Με μεγάλθ μασ χαρά, αλλά και υπερθφάνεια που τα καταφζραμε και φζτοσ, 
κζλουμε να μοιραςτοφμε μαηί ςασ τα νζα για το καινοφριο μουςικό «παιδί» του 
ςχολείου μασ! Με τα ζςοδα τθσ εφθμερίδασ και τθ δικι ςασ ςυνεχι ςτιριξθ ςτο 
ζργο μασ φυςικά, μπορζςαμε να αγοράςουμε ζνα τςζλο, ζνα όργανο που ζλειπε 
από το ςχολείο. Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ οφείλουμε ςτον κ. όφθ, τόςο για τθ κικθ 
του τςζλου που είναι δικι του δωρεά, όςο και για τθ «φιλικι» τιμι που μασ 
ζκανε! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με τα ζςοδα από το παρόν τεφχοσ ςχεδιάηουμε να καλφψουμε τα ζξοδα για 
τθν υλοποίθςθ ενόσ graffiti που πρόκειται να κοςμιςει ςφντομα το ςχολείο μασ 
κι ζτςι να «κλείςει» και ο φετινόσ κφκλοσ τθσ εφθμερίδασ μασ... 

Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ οφείλουμε ςτον κ. Πζτρο Σςολάκθ και τον κ. πιλιο 
Κοφνα για τθ βοικειά τουσ ςτθν προςπάκειά μασ! 

ασ ευχαριςτοφμε για ακόμθ μία φορά για τθ ςυνεχι ςτιριξι ςασ! 

Ανανεϊνουμε το ραντεβοφ μασ για του χρόνου! 

Καλι ανάγνωςθ!  

Συμτακτική ομάδα: Αλεναμδοξπξύλξσ Βαριλική, Αλεναμδοξπξύλξσ Μαοία, Βεοσκίξσ Άμμα, 
Γεωογίξσ Λσδία, Δημηςοακξπξύλξσ Αμαλία, Εάβοα Οσοαμία, Καλαμπόγια Αμδοιαμή, Κάλλη 
Μαοιάμθη, Κξςραοίμη Δβελίμα, Κξσλξύοη Δλεσθεοία, Κξσςοξύμπα ςοαςξύλα, Κοαμιώςη Δσ-
αγγελία, Κσζιοξπξύλξσ Αμθή, Κσοίςρη Άλκηρςιπ, Κωρςόγιαμμη Μσοςώ, Μαοκήπ Γεοάριμξπ, 
Μξσκάμξσ Δσαγγελία, Μπέλλξπ Βαγγέληπ, Μπιρςιόλα Ιωάμμα, Νςάκξσλαπ Κωμρςαμςίμξπ, Πα-
πίοηπ Άγγελξπ, Παππά-πύοξσ Ιωάμμα, Πξϊκλή ςελίμα, ξσλιώςη Δαμάη, ξσλιώςη Χοιρςιά-
μα, ξτιαμξύ Δήμηςοα, Σραξύρη Δλιράβες, Χήςξπ Βαγγέληπ. 
 
Υπεύθυμη καθηγήτρια: ιαπαμίδξσ Έλλη  

 

Επίσημο Ιστολόγιο του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας:  
https://musicschoolpreveza.blogspot.gr/ 



       Σειίδα 3 Σηε Δηαπαζώλ 

 Θ αλικεια είναι 
πωσ ςαν παιδί θ ςκζ-
ψθ του τόςο πολυει-
πωμζνου  "τι κζλεισ 
να γίνεισ όταν μεγα-
λϊςεισ" με βαςάνιηε 
αρκετά, όςο και κάκε 
ςυνομιλικό μου 
άλλωςτε. Τταν ελπί-
ηεισ πωσ θ εκπαίδευ-
ςθ κα ςε οδθγιςει ςε 
μια πορεία προσ μια 
εκπλθκτικι και ουςια-
ςτικι ηωι γεμάτθ 
προςπάκειεσ για αλ-
λαγι ςτον κόςμο, θ 
επιλογι ενόσ ςχολείου μπορεί να αποτελζςει ιδιαίτερα 
ςθμαντικι απόφαςθ. 

  Ψα UWC (United World Colleges) δεν είναι απλϊσ 
διεκνι κολζγια, αλλά πρόκειται για ζνα παγκόςμιο εκ-
παιδευτικό κίνθμα που ζχει ωσ ςτόχο να ενϊςει ανκρϊ-
πουσ από διαφορετικά ζκνθ, πολιτιςμοφσ, αλλά και κοι-
νωνικό υπόβακρο για να επιτευχκεί ειρινθ και ζνα αει-
φόρο μζλλον. Ξεντρικό ςτοιχείο τθσ λογικισ των κολεγί-
ων είναι θ πεποίκθςθ ότι θ εκπαίδευςθ μπορεί να ςυγκε-
ντρϊςει νζουσ ανκρϊπουσ από κάκε υπόβακρο με βάςθ 
τθν κοινι τουσ ανκρωπιά, να αςχολθκεί με τθ δυνατότθ-
τα τθσ κοινωνικισ αλλαγισ με καρραλζα δράςθ, προςω-
πικό παράδειγμα και ανιδιοτελι θγεςία. Για να επιτευ-
χκεί αυτό τα κολζγια των UWC, τα οποία είναι 17 και 
βρίςκονται ςε 4 θπείρουσ, παρζχουν μια προκλθτικι και 
μεταμορφωτικι εκπαιδευτικι εμπειρία ςε μια ςκόπιμα 
διαφορετικι ομάδα νζων, εμπνζοντάσ τουσ να γίνουν 
άνκρωποι που κα επιφζρουν αλλαγζσ ςφμφωνα με τισ 
βαςικζσ αξίεσ των UWC. 

Σι φοιτθτζσ των UWC επιλζγονται ςε εγχϊριο επίπε-
δο, ςε περιςςότερεσ από 155 χϊρεσ, μζςω του μοναδι-
κοφ ςυςτιματοσ εκνικϊν επιτροπϊν των UWC.  Χφμφωνα 
με μια από τισ βαςικζσ αξίεσ των κολεγίων, ότι θ εκπαί-
δευςθ πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από τα κοινωνικοοικο-
νομικά μζςα του φοιτθτι, το 70% των φοιτθτϊν ςτα ζτθ 
διδαςκαλίασ IB (International Baccalaureate/Διεκνζσ Α-
πολυτιριο) λαμβάνουν 
είτε πλιρθ είτε μερικι 
υποτροφία, ανάλογα με 
τισ ανάγκεσ τουσ. 

Ψα κολζγια αυτά προ-
ςωπικά είχα τθν ευκαιρία 
να τα γνωρίςω μζςα από 
τθν ζνια Χοφιανοφ, θ 
οποία ιταν και θ πρϊτθ 
μακιτρια από τθν Υρζβε-
ηα που πζραςε ςε ζνα 
από τα UWC. Χε λίγεσ 
μζρεσ μάλιςτα αποφοιτά 
από το UWC ISAK Japan  
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και ωσ μακιτρια του κολεγίου 
πραγματοποίθςε θμερίδεσ 
ενθμζρωςθσ ςτθν πόλθ μασ, 
πράγμα που άλλωςτε κάνουν 
οι περιςςότεροι ςπουδαςτζσ 
των αντίςτοιχων κολεγίων, 
ςυνεχίηοντασ με αυτόν τον 
τρόπο το "κίνθμα" αυτό. 
     Ζτςι, ςαν μια προςωπικι 
πρόκλθςθ και με μια διάκεςθ 
αυτοβελτίωςθσ αποφάςιςα 
να κάνω αίτθςθ για τα UWC, 
χωρίσ βζβαια να αντιλαμβά-
νομαι πόςο διαφορετικι κα 
ζκανε τθ ηωι μου το βιμα 
αυτό. Τςο περιςςότερο όμωσ 

ανακάλυπτα, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ των επιλο-
γϊν, τισ αξίεσ που πρεςβεφει το κίνθμα, τόςο περιςςότερο 
άρχιςα και να "ερωτεφομαι" τθν ιδζα τθσ διεκνοφσ και δια-
πολιτιςμικισ κατανόθςθσ που προςφζρεται. Πε ενκουςία-
ςε απίςτευτα θ ευκαιρία τοφ να γίνω μζροσ ενόσ μεγαλφτε-
ρου ςκοποφ, μιασ δθλαδι κοινότθτασ ανκρϊπων που κζ-
λουν να αλλάξουν τον κόςμο, όςο ουτοπικό και αν ακοφγε-
ται αυτό. 

 Θ διαδικαςία των επιλογϊν, παρ' ότι κα τθ χαρακτιρι-
ηα αρκετά ζντονθ, ιταν αδιαμφιςβιτθτα τρομερά εποικο-
δομθτικι και ενδιαφζρουςα. Πζςα από τισ τρεισ φάςεισ 
που πρζπει να περάςεισ για να φοιτιςεισ ςε ζνα UWC, οι 
οποίεσ είναι διαφορετικισ φφςεωσ θ κακεμία (όλεσ όμωσ 
εξίςου ςυναρπαςτικζσ) ζμακα πολλά πράγματα και ξεκίνθ-
ςα να ςκζφτομαι λιγότερο εγωκεντρικά και περιςςότερο 
ςυλλογικά. Γνϊριςα αξζχαςτεσ προςωπικότθτεσ και μου 
δόκθκε θ ευκαιρία να ςυμμετάςχω τόςο ςε ατομικζσ όςο 
και ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Εκτόσ από εμζνα όμωσ αποφάςιςε να κάνει αίτθςθ και 
μία άλλθ μακιτρια του Πουςικοφ Χχολείου τθσ πόλθσ μασ, 
θ αδερφι τθσ ζνιασ, θ Διμθτρα Χοφιανοφ. Ξαι οι δυο μασ 
περάςαμε ςτθν τελικι φάςθ. Ξαι οι δφο γίναμε δεκτζσ με 
υποτροφία, θ Διμθτρα  ςτο κολζγιο UWC Waterford 
Kamhlabama ςτθ Χουαηιλάνδθ και εγϊ ςτο UWC  Li Po 
Chun ςτο Χονγκ Ξονγκ. 

 Χιμερα περιμζνω με ανυπομονθςία να ζρκει θ νζα 
ςχολικι χρονιά, που κα με 
βρει ςτθν άλλθ άκρθ τθσ 
γθσ, να λαμβάνω μια μετα-
μορφωτικι εκπαίδευςθ 
τθν οποία κα μοιράηομαι 
με ςυγκατοίκουσ από δια-
φορετικζσ χϊρεσ και θπεί-
ρουσ, τρϊγοντασ ςοφςι και 
δθμιουργϊντασ εμπειρίεσ 
που κα ζχω να διθγοφμαι 
για μια ηωι! 

 
Χριςτίνα Ηωγοποφλου, 

Βϋ Λυκείου 

UWC: μια διαφορετική εκπαίδευση 
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Ψο Ηαγόρι εί-
ναι περιοχι τθσ 
Θπείρου ςτθν 
οροςειρά τθσ 
Υίνδου. Χτθν πε-
ριοχι υπάρχουν 
περίπου 45 οικι-
ςμοί, τα αποκα-
λοφμενα Ηαγορο-
χϊρια, τα οποία 
είναι διάςπαρτα 
ςτουσ πρόποδεσ 
τθσ Υίνδου. 

Χτο Ηαγόρι, 
όπωσ και ςτα 
υπόλοιπα χωριά 
τθσ Θπείρου, υ-
πιρξε ζντονο το 
κζμα τθσ ξενιτιάσ. 
Ζτςι, εκτόσ από τουσ κατοίκουσ που μετανάςτευςαν ςτο 
εξωτερικό, πολλοί μουςικοί του Ηαγορίου μετακινικθκαν 
ςτισ γφρω περιοχζσ τθσ Θπείρου και όχι μόνο, με αποτζλε-
ςμα όταν γφριςαν, να ζχουν μια ποικιλία ςτο ρεπερτόριό 
τουσ. Χτθ ςυνζχεια, προςπάκθςαν να διαςκευάςουν τα 
ξενόφερτα τραγοφδια, ζτςι ϊςτε να τουσ δϊςουν το 
άκουςμα που είχαν οι κάτοικοι του Ηαγορίου για να τουσ 
ελκφςουν.  

Τπωσ και ςτθν υπόλοιπθ Ιπειρο, τον πρωταγωνιςτικό 
ρόλο ςτα τραγοφδια τον είχε το κλαρίνο, αλλά ςτο Ηαγόρι 
χρθςιμοποιοφςαν τθ μεςαία και κάτω περιοχι του οργά-
νου με γριγορεσ φράςεισ γεμάτεσ νότεσ. 

Ψα δίςτιχα ςτιχοπλάκια, τραγοφδια κυρίωσ ερωτικοφ 
περιεχομζνου, αποτελοφν τθ βάςθ των τραγουδιϊν τθσ 
περιοχισ. Πετά τθν απελευκζρωςθ των Λωαννίνων, το 
1913, κα ειςαχκοφν πολλά τραγοφδια και οργανικοί ςκο- 

 

Μουσικές της Ηπείρου 

Μία λέα κόληκε ζηήιε εγθαηληάζηεθε ήδε από ην πξνεγνύκελν ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο καο. Σε απηήλ ηε ζηήιε 
ζα γλσξίζνπκε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, ηα κνπζηθά ηνπο ηδηώκαηα θαη ηνπο ρνξνύο ηνπο. Σπλερίδνπκε, 
ινηπόλ, απηό ην κνπζηθό καο ηαμίδη από ην μαθνπζηό Εαγόξη! 

 

Ζαγόρι 

ποί. Τλο αυτό κα 
φζρει ζνα νζο 
δ υ τ ι κ ό τ ρ ο π ο 
άκουςμα, το λε-
γόμενο "α λα 
φράγκα", ενϊ 
μζχρι τότε επι-
κρατοφςε ζνα α-
νατολίτικο ςτυλ 
μουςικισ, το "α 
λα τοφρκα". 
     Πζςα ςτο Ηα-
γόρι ζχουμε πολ-
λά μουςικά κζ-
ντρα που ανα-
πτφςςονται κατά 
τθ διάρκεια του 
20οφ αιϊνα, ό-
πωσ θ Βίτςα, οι 

Άνω Ξιποι και τα Άνω και Ξάτω Υεδινά. 
Γνωςτοί μουςικοί με καταγωγι από το Ηαγόρι είναι ο 

Ρικόλαοσ Ρίνοσ από τθ Βίτςα μαηί με τθν κομπανία του. 
Διάδοχόσ του ο Λωάννθσ κοντόσ ι Ροφςιασ με τθν κομπανία 
του, ονόματι "Γκανάδεσ". Χτουσ Ξιπουσ ζχουμε το Κωμά 
Ξλωτςιάρα και το γιο του Ψάκθ, ζνα από τα μεγαλφτερα 
ταλζντα ςτθν περιοχι του Ηαγορίου. Υαράλλθλα, παρατθ-
ροφμε και άλλα όργανα να ζρχονται για να ςυμπλθρϊςουν 
τον ιχο και πλζον εκτόσ από κλαρίνο, βιολί και λαοφτο, 
τϊρα βλζπουμε και κικάρεσ, λαουτοκικάρεσ, ακόμα και 
ανατολίτικα όργανα, όπωσ το ςαντοφρι, το οποίο βρίςκαμε 
μόνο ςτα αςτικά κζντρα τθσ Θπείρου (Λωάννινα, Άρτα και 
Υρζβεηα).    

Γνωςτά τραγοφδια τθσ περιοχισ είναι ο Φεηοδερβζνε-
γκασ, ο Ξωςταντάκθσ, το Αρχοντόπουλο και θ Ππαηαργάνα. 

 
 

Βαγγζλθσ Χιτοσ, Γϋ Γυμναςίου 
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Τλοι μασ γνωρίηουμε το γνωςτό και καταξιωμζνο 
ςυνκζτθ Πίμθ Υλζςςα. Σ Υλζςςασ γεννικθκε το 1924 
ςτθν Ακινα, όπου μεγάλωςε και ςποφδαςε ςτθ Φυςι-
κομακθματικι Χχολι. Υαράλλθλα, αςχολοφταν και με 
το πιάνο και τελειϊνοντασ τισ ςπουδζσ του ζφυγε για 
τθν Αμερικι, όπου αφοςιϊκθκε και ςποφδαςε μουςι-
κι. Αςχολικθκε με τθ ςφνκεςθ και τθ διεφκυνςθ ορ-
χιςτρασ. Ζχει γράψει και εκδϊςει εκατοντάδεσ τρα-
γοφδια, όπωσ και ζργα για τον κινθματογράφο, το 
ραδιόφωνο και το κζατρο. Κεωρείται ζνασ από τουσ 
κορυφαίουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ.  

Ψο 1966 ο Πίμθσ Υλζςςασ ςυμμετζχει ςε μια δια-
φθμιςτικι καμπάνια τθσ μπφρασ Fix για το ραδιόφω-
νο. Θ ιδζα του -εξαιρετικά πρωτότυπθ για τθν εποχι- 
είναι να διαςκευάςει δζκα παραδοςιακοφσ ελλθνι-
κοφσ ςκοποφσ για jazz-rock δίνοντάσ τουσ κάτι από το 
“άρωμα” τθσ εποχισ. 

Σι δζκα ςκοποί που ζντυςαν μουςικά τα διαφθμι-
ςτικά jingles τθσ Fix ιταν: το "Οεμονάκι" και ο 
"Ξαλαματιανόσ" από τον Ποριά, ο "Πενοφςθσ" και ο 
"Βαςιλικόσ" από τθν Ιπειρο, θ "Υζρδικα" και το 
"Γιαλό να πασ" από τα Επτάνθςα, το "Ξαράβι από τθ 
Χίο" και ο "Ξρθτικόσ" από τα νθςιά του Αιγαίου και 
τθν Ξριτθ, θ "Ξαραγκοφνα" και τα "Ψρία Υαιδιά" από 
τθ Κεςςαλία. Σι παραδοςιακοί αυτοί χοροί διαςκευά-
ςτθκαν με μεγάλθ ζμπνευςθ από το ςπουδαίο ςυνκζ-
τθ ςε ρυκμοφσ τθσ εποχισ, κυρίωσ shake, bossa nova 
και jazz και παίχτθκαν με θλεκτρικά όργανα, κάτι που 
για τθν εποχι του ’60 ιταν μεγάλθ καινοτομία. 

Ψο ςυγκρότθμα που ζπαιξε τα 
κομμάτια ιταν οι Orbiters, που α-
ποτελοφνταν από τουσ μόνιμουσ 
ςυνεργάτεσ του Υλζςςα: Andrea 
Ortega-φλάουτο, Ψίτοσ Ξαλλίρθσ-
θλεκτρικι κικάρα, Ρίκοσ Γκίνθσ-
κλαρίνο, Ανδρζασ Φοδουςάκθσ-
κοντραμπάςο και Πίμθσ Υλζςςασ-
philacorda. 

Τταν ολοκλθρϊκθκαν οι διαφθ-
μίςεισ ολόκλθρθ θ δουλειά κυκλο-
φόρθςε ςε δίςκο βινυλίου το 1967 
από τθν εταιρία Pan Vox με τον τίτ-
λο “Greece Goes Modern”. Πε το 
πζραςμα των χρόνων ο 
δίςκοσ χάκθκε από τα ρά-
φια των διςκοπωλείων 
και κεωροφταν πολφ  

ςπάνιοσ. Ψθν ίδια τφχθ είχαν και τα master tapes, με 
αποτζλεςμα να χακεί και να ξεχαςτεί αυτό το μικρό 
διαμάντι τθσ ελλθνικισ διςκογραφίασ. 

Ψο 2012 θ εταιρία B-Other Side κατάφερε να κάνει 
re-mastering του άλμπουμ από παλιζσ καςζτεσ και ο 
δίςκοσ επανακυκλοφόρθςε ςε 350 αντίτυπα βινυλίου 
που πωλικθκαν πριν καν εκδοκοφν. 

Ψο ςθμαντικό αυτό άλμπουμ με τθ μεγάλθ περιπζ-
τεια ακοφγεται ακόμθ φρζςκο και ςφγχρονο παρ’ όλο 
που μιςό αιϊνα μετά ζχουμε ακοφςει πολλζσ τζτοιεσ 

δουλειζσ από το Διονφςθ Χαββό-
πουλο ωσ τουσ Mode Plagual. Αυτό 
μασ κάνει να ςκεφτοφμε πωσ θ 
πρωτότυπθ και εμπνευςμζνθ δου-
λειά είναι πζρα και πάνω από τισ 
εποχζσ και τισ μόδεσ και μπορεί να 
"μιλάει" ςτουσ ακροατζσ όλων των 
καιρϊν. 
 
 
 
 

Γεράςιμοσ Μαρκισ, Γϋ Γυμναςίου 
Άγγελοσ Παπίρθσ, Βϋ Γυμναςίου 
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Greece Goes Modern  

Σηελ θαηλνύξηα καο ζηήιε, ηελ νπνία εγθαηληάζακε ζην πξνεγνύκελν ηεύρνο κε ην αθηέξσκα ζην 
ζπλζέηε θαη κνπζηθό Ross Daly, ζα καο απαζρνιήζνπλ άξζξα πνπ αθνξνύλ ζε λεόηεξεο ζρεηηθά 
κνπζηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ σο πξσηνγελέο πιηθό ζηνηρεία από παξαδνζηαθέο 
κνπζηθέο αλά ηνλ θόζκν.  

Ο Μίμης Πλέσσας παίζει Philicorda κατά την ηχογράφη-

ση του πιο σπάνιου δίσκου της ελληνικής δισκογραφίας 

με τον τίτλο “Greece Goes Modern” (1967). 
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Έλληνες Συνθέτες 

Ο Χρήστος Λεοντής  
γ ε ν ν ι κ θ κ ε 
ςτισ 11 Παΐ-
ου 1940 ςτο 
Θράκλειο και 
είναι ζνασ 
από τουσ 
ςθμαντικότε-
ρουσ ςφγχρο-
νουσ Ζλλθνεσ 
μουςικοςυν-
κζτεσ. Δθ-
μ ι ο φ ρ γ θ ς ε 
μια πλοφςια 
διςκογραφία, 
κακϊσ δεν 
π α ρ ζ λ ε ι ψ ε 

να αςχολθκεί και με μουςικι για τον κινθματογράφο, τθν 
τθλεόραςθ και κυρίωσ το κζατρο. Τςον αφορά το κζατρο, 
αςχολικθκε με το Αρχαίο Δράμα και ζγραψε μουςικι για 
γνωςτζσ ελλθνικζσ τραγωδίεσ, ξεκινϊντασ το 1962 με τον 
«Λππόλυτο» του Ευριπίδθ και τουσ «Επτά επί Κιβασ» του 
Αιςχφλου. Ζγραψε ςυνολικά μουςικι για περιςςότερεσ 
από 70 παραςτάςεισ του κλαςικοφ, ςφγχρονου και ξζνου 
δραματολογίου, όπωσ οι "Υροςτάτεσ", του Πιτςου Ευκυ-
μιάδθ, "Θ Λςαβζλλα, τρεισ καρζκλεσ κι ζνασ παραμυκάσ", 
του Ρτάριο Φο και πολλζσ άλλεσ. 

Ψο 1963 κυκλοφόρθςε, ςε διςκάκια των 45 ςτροφϊν, θ 
πρϊτθ διςκογραφικι δουλειά του ςυνκζτθ με τραγοφδια 
ςε ςτίχουσ του ποιθτι Ρικθφόρου Βρεττάκου, του Πάνου 
Ελευκερίου κ.ά. Ψθν ίδια χρονιά ςυμμετείχε μαηί με το 
Πάνο Οοΐηο ςτθ "Παγικι πόλθ", τθ μουςικοκεατρικι 
παράςταςθ του Πάνου Χατηιδάκι και του Πίκθ Κεοδωρά-
κθ. 

Ψο 1964 θχογραφικθκε θ "Ξαταχνιά", ο πρϊτοσ μεγά-
λοσ δίςκοσ του Οεοντι. Σι ςτίχοι ιταν του Ξϊςτα Βίρβου 
και τα κείμενα του Ρικθφόρου Βρεττάκου, ενϊ τα τραγοφ-
δια ερμινευςαν ο Χτζλιοσ Ξαηαντηίδθσ και θ Παρινζλλα.  

Από το 1973 μζχρι το 1982 ςυνεργάςτθκε με τον Ξάρο-
λο Ξουν και ςυνεχίηει μζχρι ςιμερα -τζςςερισ δεκαετίεσ- 
τθ ςυνεργαςία με το Κζατρο Ψζχνθσ.  

Από μικρόσ ζδειχνε τθν αγάπθ του προσ τθ μουςικι, 
αφοφ από τισ πρϊτεσ ακόμα τάξεισ του ςχολείου, άρχιςε 
να ψζλνει ςτθν εκκλθςία. Επθρεαςμζνοσ από τθ βυηαντι-
νι μουςικι που αγάπθςε, μαηί με το κρθτικό τραγοφδι, 
διαμόρφωςε τθ μουςικι του προςωπικότθτα. Άρχιςε τα 
πρϊτα του δειλά βιματα ςτθ ςφνκεςθ το 1952, πάνω ςε 
κείμενα μεγάλων εορτϊν τθσ Εκκλθςίασ. Ψθ χρονιά που 
τελείωςε το ςχολείο, ιρκε ςτθν Ακινα για να φοιτιςει 
ςτο Ωδείο Ακθνϊν ςτθν τάξθ κεωρθτικϊν μακθμάτων. 
Αργότερα, του δόκθκε θ ευκαιρία να ςυνεχίςει τισ ςπου-
δζσ του ςτο εξωτερικό και ςυγκεκριμζνα ςτο Conserva-
toire National de Musique του Υαριςιοφ. Ψο 2001, φςτερα 
από πρόςκλθςθ, δίδαξε ςεμινάρια ςε μεταπτυχιακοφσ 
μακθτζσ τθσ Κεατρολογίασ με αντικείμενο τθ μουςικι ςτο 
κζατρο και ιδιαίτερα το αρχαίο ελλθνικό δράμα. 

Αξίηει να αναφζρουμε ότι του ζχουν απονεμθκεί τζς-
ςερα βραβεία και ζχει αποςπάςει πολφ καλζσ κριτικζσ 
από μεγάλεσ εφθμερίδεσ του ευρωπαϊκοφ Ψφπου για το 
ζργο του ςτο αρχαίο δράμα. 

 

Εφα Κρανιϊτθ, Γϋ Γυμναςίου 

Ο Δημήτρης Λάγιος  
γεννικθκε ςτθ Ηάκυνκο ςτισ 7 Α-
πριλίου του 1952 και πζκανε ςτθν 
Ακινα ςτισ 11 Απριλίου του 1991, 
ςε θλικία 39 ετϊν. Πελζτθςε πιά-
νο, κικάρα και κεωρθτικά ςτο Εκνι-
κό Ωδείο. Δάςκαλοί του ιταν οι 
ςυνκζτεσ Πιχάλθσ Βοφρτςθσ και 
Δθμιτρθσ Δραγατάκθσ. Χυνζχιςε 
τισ μουςικζσ ςπουδζσ του ςτθν 
Αμερικι ςτο Υανεπιςτιμιο του 
Λλινόισ, ςτο Χικάγο, όπου, παράλλθ-
λα, άρχιςε να αςχολείται και με τθν 
ζρευνα για το προεπαναςτατικό 
τραγοφδι ςτθν Ελλάδα. Χτθν Αμερι-
κι γνϊριςε και τθ μετζπειτα ςφηυ-
γό του, Υζγκυ Φοινινι. 

Χτθν Ελλάδα επζςτρεψε το 1980. Αγάπθςε βακιά τθ Ηάκυνκο και τθν 
υπθρζτθςε με το ζργο του. Υροσ τιμι τθσ μάλιςτα ονόμαςε τθν κόρθ του 
Ωακίνκθ. Θ αγάπθ του για τα ιδιαίτερα γνωρίςματα τθσ πατρίδασ του τον 
οδιγθςε ςτθν ζρευνα, τθ μελζτθ, τθν καταγραφι και τθ διδαςκαλία 
ζργων τθσ Επτανθςιακισ Πουςικισ Χχολισ, απ’ όπου προζκυψαν κάποιεσ 
διςκογραφικζσ δουλειζσ και θ ςφςταςθ του ςυνόλου καλλιτεχνϊν 
«Πουςικό Αςκθταριό», με το οποίο διοργάνωςε τισ Γιορτζσ Ψζχνθσ και 
Οόγου ςτθ Ηάκυνκο. Από το Οάγιο ιδρφκθκαν επίςθσ το Ξάλβειο Ξζντρο 
Πουςικϊν Πελετϊν και θ Ξάλβειοσ Πουςικι Χχολι.  

Θ πρϊτθ διςκογραφικι εμφάνιςθ του Δθμιτρθ Οάγιου ζγινε το 1975 
ςτο δίςκο "Ψα Ψζςςερα Επαναςτατικά Ψραγοφδια του Φιγα Φεραίου", ςε 
ςυνεργαςία με τον ιςτορικό Γεϊργιο Οαδά. Θ πρϊτθ προςωπικι διςκο-
γραφικι κατάκεςθ του Οάγιου ιταν ο δίςκοσ "Σ Ιλιοσ ο Θλιάτο-
ρασ" (1982), ςε μελοποιθμζνθ ποίθςθ του Σδυςςζα Ελφτθ. Από το 1980 
που εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα, επιδόκθκε ςτθ μελοποίθςθ μεγάλων 
ποιθτϊν. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ ιταν μια ςειρά ζργων, 
όπωσ οι "Λδανικοί Αυτόχειρεσ" (ςε ποίθςθ Ξϊςτα Ξαρυωτάκθ) και 
"Ψαλμοί" (ποίθςθ Δαβίδ). Ψο 1983 κυκλοφόρθςε δφο λαϊκοφσ δίςκουσ, 
ζναν με τθ Χωτθρία Ππζλλου με τίτλο "Σ Άθ Οαόσ" και ζναν με τον Αντϊ-
νθ Ξαλογιάννθ με τίτλο "Εδϊ που γεννθκικαμε". Υαράλλθλα ςυνζχιςε τθ 
μελζτθ τθσ επτανθςιακισ μουςικισ, καρπόσ τθσ οποίασ υπιρξε μια ςειρά 
ςχετικϊν δίςκων: "Οαϊκά τραγοφδια τθσ Ηάκυνκοσ", "Ψου Χολωμοφ και 
τθσ Ηάκυνκοσ", "Ηακυνκινζσ Χερενάδεσ", "Ηακυνκινι Εκκλθςιαςτικι Υα-
ράδοςθ", κακϊσ και το ζργο "Ψου Παντολίνου" με μουςικι επτανιςιων 
ςυνκετϊν διαςκευαςμζνθ από τον ίδιο για μαντολίνο, με ςολίςτ το Δθμι-
τρθ Παρίνο. Ψα περιςςότερα από τα ζργα αυτά εκδόκθκαν ςε περιορι-
ςμζνο αρικμό αντιτφπων, ενϊ κάποια παραμζνουν ανζκδοτα. 

 Ψο 1985 γνϊριςε το δεφτερο μεγάλο ζρωτα τθσ ηωισ του, τθν Ξφπρο. 
Από τθ μζρα εκείνθ και μζχρι το κάνατό του αφιερϊκθκε ςτον τόπο αυτό 
και ζδωςε τθν ψυχι του για τουσ αγϊνεσ του κυπριακοφ λαοφ. Πελοποί-
θςε Ξφπριουσ ποιθτζσ (Ευαγόρα Υαλλθκαρίδθ, Δθμιτρθ Οιπζρτθ) και με 
τθ μουςικι αλλά και τθ ςτάςθ του βοικθςε ςτθν προβολι και τθν αντιμε-
τϊπιςθ των προβλθμάτων του κυπριακοφ λαοφ. Πακροχρόνια ιταν και θ 
ςυνεργαςία του με το κυπριακό φωνθτικό και χορευτικό ςφνολο 
«Διάςταςθ». 

Θ δραςτθριότθτα του Οάγιου απλϊκθκε και ςε πολλά άλλα πεδία. 
Μδρυςε το Πουςικό Χχολείο Πυκόνου και το Πουςικό Χχολείο Διμου 
Αλίμου, ενϊ ςυμμετείχε ςτθ δθμιουργία του πρϊτου Οαϊκοφ Χχολείου 
Υαραδοςιακισ Πουςικισ με τον Αριςτείδθ Πόςχο. Μδρυςε επίςθσ το ςφ-
νολο «Φαψωδοί», παρουςιάηοντασ μουςικζσ εκδθλϊςεισ ςε αρχαιολογι-
κοφσ χϊρουσ και ςυνζχιςε τισ εκνομουςικολογικζσ του ζρευνεσ. Χτθ δι-
ςκογραφία ςυνζχιςε με τα ζργα "Χκιζσ" το 1987, ςε δικι του ποίθςθ  με 
το φωνθτικό ςφνολο «Διάςταςθ». 

 

Ευαγγελία Μουκάνου, Γϋ Γυμναςίου 
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“Rock goes to school” 
Σςνένηεςξη με ηο Γιώπγο Γάκη 

Κφριε Γάκθ καλϊσ ιρκατε ςτθν Πρζβεηα. 
Ευχαριςτϊ πολφ, αν και ζρχομαι ςυχνά. 

Θα ικελα να μασ πείτε μερικά λόγια για τον εαυ-
τό ςασ για να ςασ γνωρίςουμε καλφτερα και πϊσ 
ξεκινιςατε τθν εναςχόλθςι ςασ με τθ μουςικι. 

Πεγάλωςα ςε μια δεκαετία που δεν είχα τθν πλθ-
ροφόρθςθ που ζχετε εςείσ ωσ παιδιά, τότε ζπρεπε να 
ψάχνουμε, και πολλζσ φορζσ τα πράγματα γίνονταν 
τυχαία. Ζτςι, ζπεςαν ςτα χζρια μου κάποιοι δίςκοι 
του Elvis Presley των γονιϊν μου και αυτό μου άλλαξε 
τθ ηωι. Άρχιςα να ακοφω τον Elvis, αςχολικθκα με τθ 
μουςικι και αυτό με πιγαινε ςε κάτι άλλο και μετά ςε 
άλλο, με αποτζλεςμα να είναι τόςο ςθμαντικι αυτι θ 
επιρροι, ϊςτε να αποφαςίςω να κάνω αυτό ςτθ ηωι 
μου. Από εκεί και μετά ζκανα τα πρϊτα μου ςυγκρο-
τιματα ςτα Γιάννενα, πιγα ςτθ Κεςςαλονίκθ, αρχικά 
ωσ φοιτθτισ, και αργότερα αςχολικθκα επαγγελματι-
κά με τθ μουςικι. Πζςα ςτα Γιάννενα ζχω ςυμμετά-
ςχει ςε πάρα πολλζσ ςυναυλίεσ, ζχω παίξει με εφθβι-
κά μου είδωλα και ζχω βγάλει πζντε δίςκουσ. 

Σι είναι το “Rock goes to school” και τι ςασ παρα-
κίνθςε να ξεκινιςετε αυτι τθ δράςθ; 

 ζρεισ, αιςκάνομαι ότι από τθ ςτιγμι που ζχω κά-
νει ζναν κφκλο, ότι όλα αυτά που ζμακα, αιςκάνκθκα 
και ζηθςα εγϊ, κα μποροφςα με κάποιο τρόπο να τα 
μεταφζρω ςτα παιδιά και με μεγάλθ ειλικρίνεια να 
βοθκιςω κάποιουσ από αυτοφσ -όςουσ κζλουν φυςι-
κά και ενδιαφζρονται να αςχολθκοφν, είτε ωσ μουςι-
κοί είτε ωσ ακροατζσ. Αυτό το κάνω αρκετά χρόνια, 
ξεκίνθςε ςτα Γιάννενα και πλζον με καλοφν ςε όλεσ 
τισ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Χυηθτάμε και για το εξωτερικό  

με μεταφραςτζσ, γιατί το ζβριςκα πολφ ωραία ιδζα 
όλο αυτό και ζχει πολφ ουςιαςτικό αποτζλεςμα, κυ-
ρίωσ ςτο να ξεκακαρίηονται κάποια πράγματα που 
είναι παρεξθγθμζνα για τθ Φοκ μουςικι. 

Ποιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ για τισ μελλοντι-
κζσ γενιζσ όςον αφορά τθ Ροκ μουςικι ςτθν Ελλά-
δα; 

Υολφ καλι ερϊτθςθ αυτι. Κα ικελα να είμαι αι-
ςιόδοξοσ. Βλζπω τισ καινοφργιεσ γενιζσ να εκλαμβά-
νουν τθ μουςικι με διαφορετικι αντίλθψθ από ό,τι 
οι παλιότερεσ γενιζσ. Ψουσ είναι πιο εφκολο ίςωσ ε-
πειδι χειρίηονται και τθν τεχνολογία πάρα πολφ˙ διό-
τι θ τεχνολογία ςίγουρα όταν τθ χρθςιμοποιοφμε και 
δεν μασ χρθςιμοποιεί είναι μεγάλο όπλο. Για παρά-
δειγμα, ζνασ κικαρίςτασ ςτθ δεκαετία του '80 ζπρεπε 
να ακοφςει νότα-νότα ζνα ςόλο για να το βγάλει˙ 
τϊρα μπαίνει ςτο διαδίκτυο και βλζπει τον κικαρίςτα 
πϊσ ακριβϊσ παίηει, δθλαδι ζχει πολφ μεγαλφτερεσ 
ευκολίεσ. Ψο μόνο που εφχομαι εγϊ για τθ καινοφργι-
α γενιά είναι να μθ χάςει ποτζ το ςυναίςκθμα και 
τον ανκρϊπινο παράγοντα, γιατί αν χακεί αυτό δεν 
κα υπάρχει πλζον Φοκ μουςικι. 

Ευχαριςτϊ πολφ για τθ ςυνζντευξθ κφριε Γάκθ. 
Εγϊ ευχαριςτϊ. 
 

Λυδία Γεωργίου, Βϋ Γυμναςίου 

Μεηά ην ηέινο ηεο δξάζεο “Rock goes to school”, πνπ παξνπζηάζηεθε ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ θαη 
Νεπηαγσγείνπ ζηηο 17 Απξηιίνπ 2019 ζην Πνιηηηζηηθό θέληξν «ΟΑΣΖ», είρα ηελ επθαηξία λα κηιήζσ κε 
ην Γηώξγν Γάθε θαη λα κνπ πεη ιίγα ιόγηα γηα απηόλ θαη ην πξόγξακκά ηνπ. 
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Θ Ψζρθ Βακιρτηόγλου μεγάλωςε ςτθν Ακινα και ξεκίνθ-
ςε μακιματα μουςικισ όταν ιταν 12 ετϊν, αλλά είχε προθ-
γοφμενεσ εμπειρίεσ ςε τοπικζσ χορωδίεσ. Θ πρϊτθ τθσ ςτε-
νι επαφι με τθν τηαη ζγινε όταν πζραςε ςτο Λόνιο Υανεπι-
ςτιμιο, όπου ςποφδαςε μουςικι ςτθν κατεφκυνςθ τηαη 
τραγουδιοφ. Εκεί είχε τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτεί με αξιζ-
παινουσ μουςικοφσ. Πετά τθν αποφοίτθςι τθσ από το Υα-
νεπιςτιμιο το 2010 τισ δόκθκαν ευκαιρίεσ με υποτροφίεσ  
από τα ιδρφματα Ωνάςθ και Fulbright για να ςυνεχίςει τισ 
ςπουδζσ τθσ ςτθ Ρζα Ωόρκθ, ςτο Queens College, Aaron 
Copland School of Music. Ξατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ 
τθσ ςτθν Αμερικι ζκανε διάφορεσ εμφανίςεισ ςε γνωςτζσ 
τηαη μουςικζσ ςκθνζσ τθσ Ρζασ Ωόρκθσ και ςίγουρα οι επιρ-
ροζσ που δζχτθκε κακόριςαν τθν όλθ πορεία τθσ ςε αυτόν 
το χϊρο. Ξατά τθ διάρκεια των μουςικϊν τθσ ςπουδϊν 
ςυμμετείχε ςτον Ευρωπαϊκό διαγωνιςμό τηαη που διεξιχκθ 
ςτο Ηόρι τθσ Υολωνίασ, όπου και κατάφερε να φτάςει ωσ 
τα θμιτελικά. εκίνθςε να γράφει τα πρϊτα τθσ κομμάτια 
ςτθν Αμερικι και ο πρϊτοσ τθσ δίςκοσ ολοκλθρϊκθκε α-
φοφ είχε γυρίςει ςτθν Ελλάδα. Ψο πρϊτο τθσ κομμάτι το 
ζγραψε το 2011 και κυκλοφόρθςε για πρϊτθ φορά με το 
περιοδικό jazz and jazz. 

Θ Ψζρθ μετά τθν επιςτροφι τθσ από τθν Αμερικι ςτθν 
Ακινα εμφανίςτθκε ςε πολλζσ μουςικζσ ςκθνζσ, δοφλεψε  
ςτο μουςικό εργαςτιρι Lab Music Education και πριν από 

ζνα χρόνο περίπου 
κυκλοφόρθςε το πρϊ-
το άλμπουμ τθσ, 
“Quallia”.  Αυτιν τθν 
περίοδο διδάςκει 
μοντζρνο τραγοφδι 
ςτο ωδείο Φίλλιποσ 
Ράκασ ςτθν Ακινα και 
εμφανίηεται ςτισ με-
γαλφτερεσ τηαη μουςι-
κζσ ςκθνζσ τθσ χϊρασ. 
     Σ δίςκοσ τθσ, 
“Quallia”, που παρου-
ςίαςε πρόςφατα ςτο 
Gazzarte, κυκλοφορεί 
από τισ εκδϊςεισ Πε-
τρονόμοσ και είναι 
διακζςιμοσ και online. 

 
Φυςικά, να μθν ξεχνάμε και το επικείμενο Preveza 

Jazz Festival  2019! 
Για 3 μοναδικζσ βραδιζσ, 31 Παΐου, 1 και 2 Λουνίου το 

λιμάνι τθσ Υρζβεηασ «επενδφεται» μουςικά ςε ρυκμοφσ 
τθσ τηαη και όχι μόνο, προςφζροντασ υψθλισ ποιότθτασ 
μουςικά ακοφςματα με εκλεκτοφσ προςκεκλθμζνουσ από 
πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και ιδιαίτερουσ γνϊρι-
μουσ. 

 

Σο πρόγραμμα του φετινοφ Preveza Jazz Festival:  

ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ 31 ΠΑΝΣΩ 2019 
Month of Sundays_Austria 
Filip Jers Quartet_Sweden  
Septeto Internacional_Switzerland 

ΧΑΒΒΑΨΣ 1 ΛΣΩΡΛΣΩ 2019 
Ernie Hammes_Luxembourg 
Things I Can’t Control_Netherlands 
A Tribute to Leonard Cohen_Greece 

ΞΩΦΛΑΞΘ 2 ΛΣΩΡΛΣΩ 2019 
Yiasena_United Kingdom 
Dimitra Galani Trio_Greece 

 
 

Χριςτιάνα ουλιϊτθ, Γϋ Γυμναςίου 
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     Τν  Jazz Now!, πνπ δηνξγαλώλεηαη από ην Preveza Jazz festival, θηινμελήζεθε ζηελ 
πόιε καο γηα δεύηεξε ζπλερνκέλε θνξά. Έλα δηήκεξν γλσξηκίαο κε ηελ jazz πνπ α-
πεπζύλεηαη ζε όινπο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, γλώζεο ηδαδ κνπζηθήο ή ηαιέληνπ. Τν πξό-
γξακκα πεξηείρε jam sessions εξγαζηήξηα γηα ην θάζε όξγαλν μερσξηζηά θαη νκαδηθά 
ζύλνια, ηα νπνία έγηλαλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ 
Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ πξώηε κέξα ησλ ζεκηλαξίσλ έθιεηζε κε κηα ππέξνρε ζπλαπιί-
α ησλ θαζεγεηώλ ζην πνιηηηζηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ. Σην jazz now! δίδαμαλ νη θαζεγε-
ηέο: Γήκνο Γεκεηξηάδεο-ζαμόθσλν, ν Σηέθαλνο Αλδξεάδεο-θηζάξα, ν Γηώξγνο Κν-
ληξαθνύξεο-πηάλν θαη νη δηδάζθνληεο Τέξε Βαθηηξδόγινπ-ηξαγνύδη, Νηίλνο Μάλνο-
θνληξακπάζν θαη Βαζίιεο Πνδαξάο-ληξακο. 
     Ζ παξακνλή κνπ ζην ζεκηλάξην γλσξηκίαο κε ηελ ηδαδ κνπζηθή κε έθεξε ζε επαθή 
κε πνιινύο αμηόινγνπο κνπζηθνύο ηεο ηδαδ ζθελήο. Ζ ζπλαλαζηξνθή κνπ κε ηελ ηξα-
γνπδίζηξηα Τέξε Βαθηξηδόγινπ, ε νπνία παξέδσζε καζήκαηα ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ 
ηδαδ ηξαγνπδηνύ κε ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα. 

 

Jazz Now!: Η γνωριμία μου με την Τέρη Βακιρτζόγλου 
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Χφμφωνα με τουσ ειδικοφσ, θ ανακάλυψθ 

του εμβολίου ιταν και κα είναι ζνα από τα 

μεγαλφτερα επιτεφγματα τθσ ιατρικισ, αυτό 

όμωσ ζρχεται να το ανατρζψει θ ςφγχρονθ 

κοινωνία.   

Γονείσ, κυρίωσ από τισ δυτικζσ χϊρεσ, επι-

λζγουν απερίςκεπτα (ςφμφωνα με τουσ ειδι-

κοφσ) να μθν εμβολιάςουν τα παιδιά τουσ. 

Ψθν αρχι ζκανε ο Βρετανόσ γαςτρεντερολό-

γοσ Andrew Wakefield, ο οποίοσ ςε μια από 

τισ εργαςίεσ του επιχείρθςε να ςυνδζςει το τριπλό εμβόλιο ιλα-

ράσ-παρωτίτιδασ-ερυκράσ, το γνωςτό MMR, με τον αυτιςμό. Πε-

τά από ζρευνεσ ειδικϊν αποδείχτθκε πωσ όλο αυτό ιταν μια απά-

τθ. Ψο κίνθμα αυτό όμωσ αποκτοφςε υποςτθρικτζσ, ενϊ θ πλειο-

ψθφία των ιατρϊν αρνοφνταν κατθγορθματικά τθν οποιαδιποτε 

μετζπειτα γενετικι ανωμαλία. Ψο κακό όμωσ είχε ιδθ γίνει. Ψα 

ποςοςτά μείωςθσ του εμβολίου MMR ιταν αρκετά για να υπάρξει 

επιδθμία ςτο Οονδίνο. Ωσ αποτζλεςμα, εμφανίςτθκαν πολλαπλζσ 

διαρροζσ ιλαράσ ςε διάφορα μζρθ του δυτικοφ κόςμου, μολφνο-

ντασ δεκάδεσ αςκενείσ και προκαλϊντασ ακόμθ και κανάτουσ. 

Γενικοί ιατροί αναφζρουν επίςθσ πωσ αν δεν ςταματιςει αυτι θ 

«τρζλα» υπάρχει φόβοσ για τθν επανεμφάνιςθ αςκενειϊν, ενϊ ο 

Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Ωγείασ (ΥΣΩ) χαρακτθρίηει αυτιν τθν 

προπαγάνδα ςχετικά με τουσ εμβολιαςμοφσ ωσ «ζναν από τουσ 

10 ςθμαντικότερουσ κινδφνουσ για τθ δθμόςια υγεία». 

Πεγάλο ρόλο ςτο ότι το κίνθμα αυτό αποκτά υποςτθρικτζσ 

παίηει θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε ιατρικζσ πλθροφορίεσ μζςω του 

διαδικτφου. Άρκρα που καταγράφουν εμπειρίεσ από γονείσ  ςχε- 

τικά με τουσ εμβολιαςμοφσ επθρεάηουν δραμα-

τικά μζροσ τθσ κοινωνίασ. Θ παραπλθροφόρθ-

ςθ και θ ςυνεχισ αναπαραγωγι ψευδϊν ςτοι-

χείων τροφοδοτοφν τισ ελάχιςτεσ αμφιβολίεσ 

κάποιων ανκρϊπων.    

     Θ χϊρα μασ δεν ζχει περάςει ςχεδόν κακό-

λου ςτθ ςφαίρα επιρροισ αυτοφ του κινιμα-

τοσ. Αντίκετα, ζχει παρουςιαςτεί  αφξθςθ 

ςτουσ εμβολιαςμοφσ, βάηοντασ ζτςι μια άνω 

τελεία ςε μελλοντικζσ επιδθμίεσ.  Χε ζνα ειδικό 

ερωτθματολόγιο ςτο οποίο ηθτικθκαν να απαντιςουν Ευρωπαίοι 

πολίτεσ και γενικοί ιατροί,  με κφριο κζμα τον εμβολιαςμό και το 

μικτό εμβόλιο ιλαράσ-ερυκράσ-παρωτίτιδασ, κατζταξαν τθ χϊρα 

μασ εντόσ τθσ τετράδασ των μελϊν τθσ ΕΕ που παρατθρικθκε 

αφξθςθ ςτουσ εμβολιαςμοφσ, με ποςοςτό ςχεδόν 93% να υποςτθ-

ρίηει πωσ είναι ςθμαντικι θ πρόλθψθ μζςω του εμβολιαςμοφ. 

Τπωσ και να το κζςουμε, θ εμβολιαςτικι κάλυψθ ςε κάκε χϊρα 

είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, ειδικά αν ςυνυπολογίςουμε τα κφματα  

τθσ εποχιακισ γρίπθσ.  

Αυτό που φαίνεται να ηθτοφν οι ιατροί από τθ ςφγχρονθ κοι-

νωνία είναι θ εμπιςτοςφνθ και θ ςυμβουλι των ειδικϊν ςε ςχζςθ 

με τόςο ςθμαντικά κζματα που μποροφν να προκαλζςουν ςοβα-

ρζσ επιπτϊςεισ, με ςκοπό όλων μασ τθν εξζλιξθ και τθν αςφάλεια 

τθσ κοινωνίασ. 

Θ ζκκεςθ με τίτλο «State of Vaccine Confidence in the EU 

2018» αναφζρει αναλυτικότερα από οποιαδιποτε τθ ςτάςθ του 

πλθκυςμοφ ζναντι των εμβολίων. 

 

Χριςτιάνα ουλιϊτθ, Γϋ Γυμναςίου 

 

Αντιεμβολιαστικό κίνημα: απειλητική οπιςθοδρόμηςη; 

 

Δυο νέες κυκλοφορίες 

από δυο καθηγητές του σχολείου μας! 

Σ κ. Βαςίλθσ Ψριάντθσ διδάςκει λαοφτο ςτο ςχολείο μασ 
και μασ περιγράφει με λίγα λόγια το δίςκο του. 

«Σ δίςκοσ ονομάηεται «Σ ΥΣΦΨΣΟΑΡΣΧ». Αποτελείται 
από οκτϊ ορχθςτρικά κομμάτια, 
τα οποία ςυνδυάηουν παραδοςι-
ακζσ μουςικζσ φόρμεσ με πιο 
ςφγχρονα μοτίβα και ςτα οποία 
πρωταγωνιςτοφν παραδοςιακά 
και ςφγχρονα μουςικά όργανα, 
όπωσ λαοφτο, ακορντεόν, κανο-
νάκι, καβάλ, κλαρίνο, μαηί με 
πιάνο, τρομπζτα, ακουςτικι κι-
κάρα κ.λπ. Χτο δίςκο ςυμμετζ-
χουν πολλοί καταξιωμζνοι μουςι-

κοί τθσ ελλθνικισ μουςικισ ςκθνισ, όπωσ επίςθσ και δφο τρα-
γουδιςτζσ οι οποίοι κάνουν φωνθτικά ςε δφο κομμάτια. Σ 
δίςκοσ εντάςςεται κυρίωσ ςτθν world, κακϊσ και ςτθν ethnic 
μουςικι. Θ θχογράφθςθ ζγινε ςτο ιςτορικό ςτοφντιο AntArt 
(πρϊθν ςτοφντιο τθσ Finos Films) και ο δίςκοσ κυκλοφορεί 
από τθν εταιρία Violins productions ςε θλεκτρονικι μορφι ςε 
διάφορεσ γνωςτζσ ιςτοςελίδεσ, ενϊ αναμζνεται να κυκλοφο-
ριςει και ςε φυςικι μορφι μζςα ςτισ επόμενεσ μζρεσ.»  

Θ κ. Δζςποινα Ψακά, κακθγιτρια βυηαντινισ μουςικισ ςτο ςχο-
λείο μασ, ζχει εκδϊςει ζνα «μουςικό» βιβλίο αφιερωμζνο ςτο μουςι-
κό βίο τθσ Φόηασ Εςκενάηυ και μιλάει ςτθν εφθμερίδα του ςχολείου 
για το περιεχόμενό του. 

«Ψο βιβλίο είναι ουςιαςτικά θ ςυνζχεια του μεταπτυχιακοφ μου. 
Χκοπόσ μου ιταν να μελετιςω τθν ερμθνεία τθσ Εςκενάηυ, τθν τεχνι-
κι και εξζλιξι τθσ. Θ καταγραφι τθσ παρτιτοφρασ ζγινε ςε ευρωπαϊκό 
ςφςτθμα γραφισ και χρθςιμοποιικθκαν και 
κάποια ςφμβολα, τα οποία αποτυπϊνουν τθν 
ερμθνεία τθσ τραγουδίςτριασ. Ψο περιεχόμε-
νο του βιβλίου αποτελείται από ςαράντα 
παρτιτοφρεσ, βιογραφικά ςτοιχεία για τθν 
Εςκενάηυ και τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ. 
Υλζον αποτελεί και ςφγγραμμα ςτο Αριςτοτζ-
λειο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. Ψο βιβλίο 
κυκλοφορεί από τισ εκδόςεισ FagottoBooks. 
Επίςθσ, μερικά από τα κομμάτια που υπάρ-
χουν μζςα ςτο βιβλίο κυκλοφοροφν και ςτο 
YouTube με δίκθ μου εκτζλεςθ.» 

 
 

Κωνςταντίνοσ Ντάκουλασ, Γϋ Γυμναςίου 

Μαζαίλνληαο όηη δπν θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, ν θ. Τξηάληεο θαη ε θ. Χαζά, θπθινθόξεζαλ έλαλ δίζθν θαη εμέδσζαλ 
έλα βηβιίν αληίζηνηρα, δελ κπνξνύζακε λα αληηζηαζνύκε ζην πεηξαζκό θαη λα κελ ηνπο ξσηήζνπκε γηα ηηο θαηλνύξηεο ηνπο 
δνπιεηέο. Μηιήζακε, ινηπόλ, καδί ηνπο θαη ηνπο δεηήζακε λα καο πνπλ δπν ιόγηα γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο! 
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“Είμαι πραγματικά χαροφμενοσ που βρίςκομαι εδϊ 
ςιμερα γιατί είναι τα λθμζρια μου, όπου δοφλευα ςαν 
παιδί εδϊ, ςτθν περιφζρεια Υρεβζηθσ, με τουσ μεγαλφτε-
ρουσ μουςικοφσ από τουσ οποίουσ δεν υπάρχει κανζνασ 
πια εν ηωι. Ευχαριςτϊ πολφ τον κακθγθτι ςασ τον κ. Βαςί-
λειο Ψριάντθ και τον κ. Υζτρο Ψςολάκθ, τουσ οποίουσ τουσ 
είχα μακθτζσ ςτο Ψ.Ε.Λ. τθσ Άρτασ. Εξαιτίασ του κ. Ψριάντθ, 
λοιπόν, βρίςκομαι εδϊ ςιμερα. Χαίρομαι πολφ που τόςο 
νζα παιδιά εξακολουκοφν να παρακολουκοφν τθ δθμοτικι 
μουςικι.  

Εγϊ ιμουν πάντα από μικρό παιδάκι ςτθν παραδοςια-
κι μουςικι, γενικά ςτα δθμοτικά τραγοφδια και ειδικά ςτο 
λαοφτο. Ψο λαοφτο ιταν ιδθ ξεχαςμζνο όταν γφριςα από 
το εξωτερικό το 1982. Ωπιρχε μόνο ςτθν Ξριτθ. Υαλιά 
λζγανε ότι το λαοφτο ιταν ζνα όργανο φτωχό. Ξατά τθ 
γνϊμθ μου, το λαοφτο είναι το πιο πλοφςιο όργανο. Ψο 
λζγανε φτωχό λόγω του κουρδίςματοσ, που είναι πάρα 
πολφ δφςκολο και το χρθςιμοποιοφςαν μόνο για ςυνοδεί-
α. Εδϊ είναι το μεγάλο το λάκοσ, κακϊσ το λαοφτο από τθ 
μάνα του ιταν ςολιςτικό. Ξανείσ όμωσ δεν βρζκθκε όλα 
αυτά τα χρόνια να μπορζςει να βγάλει μια μζκοδο για να 
παίηει από όλεσ τισ τονικότθτεσ. Υαίηανε μόνο ςτισ χορδζσ 
που είχε το λαοφτο και από 'κει και πζρα «ψθλά τα χζρι-
α». Είχαν αρχίςει ζτςι όλοι να παίρνουν θλεκτρικζσ κικά-
ρεσ και όταν γφριςα εγϊ από το εξωτερικό και άρχιςα να 
κάνω θχογραφιςεισ ςτθ ραδιοφωνία και ςτθν τθλεόραςθ  

άρχιςε ο κόςμοσ να αναρωτιζται. Υαίηει το λαοφτο ζτςι; 
Ζχω αναπτφξει μια δικιά μου μζκοδο που παίηει από όποια 
τονικότθτα να ‘ναι. Άρα, το λαοφτο ιταν όντωσ ςολιςτικό 
από τθν αρχι, 2.000 χρόνια, ίςωσ και παραπάνω, ςε άλλο 
ςχιμα βζβαια, με μεγάλθ κλίςθ ο μάνικασ, ξφλινα κλειδιά, 
αντζρινεσ χορδζσ, μεταξωτοφσ μπερντζδεσ, κ.λπ.  

Ψο λαοφτο ςιμερα ζχει φτάςει πολφ ψθλά ςε όλον τον 
κόςμο. Ρα φανταςτείτε, τισ προάλλεσ γφριςα από τθν Αμε-
ρικι, από το Υανεπιςτιμιο όπου διδάςκω λαοφτο. Ουπά-
μαι πολφ που το λζω αυτό, αλλά επειδι οι Ζλλθνεσ είναι 
όλο εφζ, ζχουμε φτάςει ςε ςθμείο τα κομμάτια μασ με 
τουσ 5ςθμουσ και τουσ 8ςθμουσ ρυκμοφσ να τα παίηουν 
καλφτερα οι ξζνοι από τουσ Ζλλθνεσ. Αυτι είναι θ κατάςτα-
ςθ...  

Σι κακθγθτζσ ςασ είναι οι καλφτεροι, όχι επειδι είναι 
δικοί μου μακθτζσ αλλά επειδι είναι καλοί και ςαν 
άνκρωποι. Ξαι να μθν πει ποτζ κανζνασ ςασ "Εγϊ ποφ 
ζφταςα! Είμαι ψθλά!". Ε, και; Δεν τελειϊνει εκεί θ μουςι-
κι. 70 χρόνια παίηω και οριςμζνεσ φορζσ λζω "Εδϊ βρίςκο-
μαι ακόμα;". Θ μουςικι είναι ατελείωτθ. Πουςικόσ πραγ-
ματικά δεν γίνεςαι αν δεν ζχεισ τθ φλζβα μζςα ςου. Για να 
πει κανείσ ότι "παίηει", πρζπει να μπορεί να παίηει όποιο 
κομμάτι να ‘ναι από οποιαδιποτε τονικότθτα. Ψότε μπορεί 
να πει ότι κάτι ζπαιξε. Τχι ότι είναι και ο πρϊτοσ φυςικά. 
Δεν υπάρχει πρϊτοσ. Δυςτυχϊσ οι νζοι ςιμερα αυτό ζχουν 
ςτο μυαλό τουσ, ασ ελπίςουμε όμωσ ότι αυτό κα αλλάξει.” 

 

Ο καηαξιωμένορ λαοςηιέπηρ Χπήζηορ Ζώηορ 
μαρ μιλά για ηη ζωή και ηο έπγο ηος 

Σηηο 17 Απξηιίνπ ην ζρνιείν καο είρε ηελ ηηκή λα ππνδερηεί ηνλ γλσζηό Πξεβεδάλν ιανπηηέξε, θ. Φξήζην Εώ-
ην, πνπ έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Τξηάληε (θαζεγεηή ιανύηνπ ζην ζρνιείν καο) ήξζε γηα λα κηιήζεη ζηνπο 

καζεηέο. Τα ιόγηα ηνπ θ. Εώηνπ κάο ελέπλεπζαλ θαη ει-
πίδνπκε λα "κηιήζνπλ" κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη ζε ζαο πνπ 
ζα ηα δηαβάζεηε. 
     Αξρηθά, πξνιόγηζε ν θ. Τξηάληεο, θαη κίιεζε ιίγν γηα 
ην έξγν θαη ηε δσή ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ κνπζηθνύ: 

     “Θ ζντονθ μουςικι δραςτθριότθτα τθσ Πρζβεηασ άρχιςε να 
φκίνει ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '60, τότε δθλαδι που 
άρχιςε θ οδικι ςφνδεςθ τθσ Πρζβεηασ με τθν Πάτρα και το 
λιμάνι ζχαςε τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν οικονομικι και 
κοινωνικι ηωι του τόπου. Ο Χριςτοσ Ηϊτοσ ζηθςε ςτθν Πρζ-
βεηα κατά τθ δεκαετία του '50 και άλλεσ χρονιζσ πθγαινοερ-
χόταν. Ζπαιηε ςτα καφενεία τθσ Πρζβεηασ και ςτα άλλα κοντι-
νά χωριά και ςυνεργαηόταν με μεγάλα ονόματα τθσ μουςικισ 
τθσ Πρζβεηασ, όπωσ το Βαςίλθ αλζα. Είναι πολφ ςυγκινθτικό 

που ζχουμε τον κφριο Ηϊτο μαηί μασ, ο οποίοσ κάλυψε τεράςτιο κενό ςτουσ λάτρεισ του λαοφτου, όςον αφορά το ςολιςτι-
κό του μζροσ. Σο λαοφτο, που είναι υποχρεωτικό όργανο ςτο Μουςικό χολείο Πρζβεηασ, βρίςκεται ςε αυτιν τθ μορφι 
μόνο ςτον ελλαδικό χϊρο, τθν Κφπρο και τθ Ν. Αλβανία. Είναι ςθμαντικό αυτό, γιατί θ εξζλιξθ αυτοφ του οργάνου ςυμ-
βαίνει αυτι τθ ςτιγμι και μπορεί να διαρκζςει για ακόμθ 100-200 χρόνια και γίνεται ςε πολφ ςτενά περικϊρια και με 
λιγότερεσ επιλογζσ. Ο Χριςτοσ Ηϊτοσ ζφυγε από τθν Ελλάδα το 1969 και παράτθςε το όργανο για 13 χρόνια για να πάει 
ςτον Καναδά. Όταν γφριςε το 1983, τον ανακάλυψε ο Καβακόπουλοσ και ο Παπαδάκθσ, ο οποίοσ ζκανε τισ αξζχαςτεσ 
εκπομπζσ που κατζγραψαν πολλοφσ μουςικοφσ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτθν ΕΡΣ και ζχουμε όλα αυτά τα αρχεία 
μζχρι ςιμερα. Λόγω τθσ ζλλειψθσ του ςολιςτικοφ μζρουσ ςτον κόςμο του λαοφτου ο κφριοσ Ηϊτοσ δθμιοφργθςε κατευ-
κείαν «ςχολι». Ο κφριοσ Ηϊτοσ δεν είναι απλά ζνασ λαουτιζρθσ, αλλά ζνασ Δάςκαλοσ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ, μια 
κινθτι μουςικι βιβλιοκικθ τθσ Παραδοςιακισ και Δθμοτικισ μουςικισ.” 

 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Εώηνο κάο κίιεζε γηα ηε δσή ηνπ θαη ην ιανύην... 

https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/04/16042019.html
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Πϊσ ιρκατε ςε επαφι με τθ 
μουςικι; 

Σ πατζρασ μου ιταν λαουτιζ-
ρθσ. Σ πατζρασ τθσ μθτζρασ μου, 
επίςθσ λαουτιζρθσ. Σπότε από τον 
καιρό που γεννικθκα μεσ ςτο ςπίτι 
όλο μουςικι άκουγα. Σ πατζρασ 
μου ζφερνε μουςικοφσ από άλλεσ 
πόλεισ για εκδθλϊςεισ. εκίνθςα κι 
εγϊ, λοιπόν, από τα οχτϊ να επε-
ξεργάηομαι το λαοφτο, όταν ο πα-
τζρασ μου το άφθνε για να πάει 
ςτο καφενείο. Αργότερα ζνασ κείοσ 
μου από τθν Ακινα μου ζςτειλε 
ζνα βιολί. Υιρα λοιπόν το βιολί και 
μόνοσ μου, χωρίσ δάςκαλο, αςχο-
λικθκα. Υθγαίναμε και ςε άλλα 
χωριά με κάτι φίλουσ μου και παί-
ηαμε. Ζπαιηα αρκετά καλό βιολί, 
ζχοντασ ςταματιςει όμωσ το ςχολείο για να αςχολθκϊ με 
αυτό. Σ πατζρασ μου, όμωσ, δεν χάρθκε όταν με είδε με το 
βιολί. Ιξερε καλά το ηόρι τθσ δουλειάσ του και δεν το 
ικελε για μζνα. Σπότε πζταξε το βιολί. Σ πατζρασ μου 
πζραςε δίκθ για το γεγονόσ ότι δεν πιγαινα ςχολείο, αλλά 
οφτε αυτό μποροφςε να με ςταματιςει. Πε τα λεφτά που 
μάηεψα μια Υρωτοχρονιά παριγγειλα μια λαουτοκικάρα. 
Σ πατζρασ μου ιταν πάλι 
αρνθτικόσ, αλλά εγϊ 
ιμουν αφοςιωμζνοσ. Ξά-
κε βράδυ που ζφερνε ζνα 
ςυγκρότθμα κακόμουν κι 
εγϊ και παρακολουκοφ-
ςα. Σι μουςικοί που με ζβλεπαν με προςκαλοφςαν ςτθ 
ςκθνι να παίξω και μζςα ςε ζνα χρόνο αναηθτοφςαν εμζ-
να αντί για τον πατζρα μου. 

Πετά από καιρό ο πατζρασ μου μου είπε για ζναν φθ-
μιςμζνο λαουτιζρθ, βιολιςτι και κικαρίςτα, τον Γεράςιμο 
Οάρο, με τον οποίο είχαν ςυνεργαςτεί παλαιότερα. Υιγα, 
λοιπόν, ςτο δάςκαλο αυτόν ςτθν Άρτα, που με υποδζχτθκε 
κερμά. Ζκατςα μαηί του δφο χρόνια και μου ζμακε όλα 
όςα ιξερε. Αυτό όμωσ δεν ιταν αρκετό για μζνα. Δεν μπο-
ροφςα να αρκεςτϊ ςτο να παίηω μόνο ςτισ τονικότθτεσ 
που μου επζτρεπαν οι χορδζσ του οργάνου. Ζτςι βρικα 
μια δικιά μου πατζντα για όλεσ τισ τονικότθτεσ και τϊρα 
παίηω τα πάντα. Ζτςι μακαίνω και όςουσ μακθτζσ μου 
ενδιαφζρονται. Χτθ μουςικι θ αλικεια είναι ότι δεν υπάρ-
χει τελειωμόσ. εκινάμε και δεν φτάνουμε ποτζ. 

Παίηετε ακόμα λαοφτο; 
Οαοφτο παίηω και κα παίηω όςο περπατάω. Ψθν απο-

ρία αυτιν τθν ζχουν πάρα πολλοί μουςικοί. Φυςικά και 
παίηω ακόμα. Είναι θ δουλειά μου. 

 
Πε αφορμι τθ δεφτερθ ερϊτθςθ ο κ. Ηϊτοσ μάσ 

ζπαιξε το όργανο που τόςο αγαπά, αφινοντάσ μασ 
άναυδουσ με τισ ικανότθ-
τζσ του. Ψο ςχολείο μασ 
ςτθ ςυνζχεια τον βρά-
βευςε με μια τιμθτικι 
πλακζτα ειδικά γι' αυτόν. 
Ιταν μεγάλθ μασ τιμι 

που γνωρίςαμε και μάκαμε από ζναν τόςο ςπουδαίο λα-
ουτιζρθ και ελπίηουμε να ζχουμε τθν τιμι να μασ επιςκε-
φτεί ξανά ςτο μζλλον και να μασ γεμίςει ζμπνευςθ για 
ακόμα μια φορά. 

  

 
Βαγγζλθσ Μπζλλοσ, Εβελίνα Κοτςαρίνθ, 

 Βϋ Γυμναςίου 

Στην συνέχεια ο κ. Ζώτος με χαρά απάντησε στις ερωτήσεις μας. 

«Και να μην πει ποτέ κανένας σας "Εγώ πού 
έφτασα! Είμαι ψηλά!". Ε, και; Δεν τελειώνει εκεί η 

μουσική. Η μουσική είναι ατελείωτη.» 
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Τν Ίδξπκα Κξαηηθώλ Υπνηξνθηώλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+ πινπνίεζε γηα δεύηεξε ζρνιη-
θή ρξνληά, ην πηινηηθό πξόγξακκα ROLE MODELS (Θεηηθά Πξόηππα), κε εζηίαζε ζηελ πξόσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε.  

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ, ε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ ελδερόκελσλ δπζθνιηώλ 
πνπ αληηκεησπίδνπλ. Κπξίαξρν, επίζεο, ξόιν ζην πξόγξακκα παίδεη ε αμία ησλ πξνηύπσλ, πνηα άηνκα ζεσξνύληαη πξόηππα 
θαη πώο κπνξνύλ λα καο εκπλεύζνπλ θαη λα καο επεξεάζνπλ ζεηηθά. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηεύεηαη από πεληακειή επηζηεκνληθή νκάδα Παλεπηζηεκηαθώλ, ελώ ε επηηόπηα πα-
ξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε ζρνιείν γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ επηζηεκνληθώλ ππεπζύλσλ πνπ 
έρνπλ νξηζηεί αλά Πεξηθέξεηα. Σην πηινηηθό πξόγξακκα ζπκκεηείραλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 ζπλνιηθά 60 ζρνιεία από 
3 δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο, 23 ζηελ Ήπεηξν, 18 ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε θαη 19 ζηελ Κξήηε. Μεηαμύ ησλ ζπκκεηε-
ρόλησλ ζρνιείσλ ήηαλ θαη ην Μνπζηθό Σρνιείν Πξέβεδαο κε ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. 

 

Role Models: ένα μάθημα ζωής! 

Ξατά τθ 
διάρκεια του 
προγράμμα-
τοσ, οι μακθ-
τζσ διερεφνθ-
ςαν τθ ςθμα-
ςία του ςχο-
λείου, τθσ μά-
κθςθσ, τθν α-
ξία τθσ προςπάκειασ παρά τισ όποιεσ δυςκολίεσ, τουσ λό-
γουσ που μπορεί να ωκοφν κάποιουσ ςτθ ςχολικι εγκατά-
λειψθ και το κόςτοσ αυτισ. Επίςθσ, ςυηιτθςαν για το ρόλο 
που ζχουν τα πρότυπα ςτθ ηωι μασ και πϊσ μποροφν να 
μασ επθρεάςουν κετικά, πϊσ αντιμετϊπιςαν τισ δυςκολίεσ 
τουσ και τελικά πζτυχαν τουσ ςτόχουσ τουσ, "ςπάηοντασ" τα 
όρια των προςδοκιϊν για αυτοφσ. 

Ξατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ ζγιναν διάφορεσ 
δράςεισ και project ςτο ςχολείο. Χε αυτό το πλαίςιο, επι-
ςκεφτικαμε το Πουςείο Υαπαγιάννθ, όπου τα παιδιά περι-
θγικθκαν ςτο χϊρο και με τθ ςυνδρομι τθσ ξεναγοφ 
ζμακαν τόςο για τθν ιςτορία των εκκεμάτων, αλλά και για 
τθ ηωι του ίδιου του καλλιτζχνθ, κακϊσ και ο ίδιοσ αποτε-
λεί ζνα role model ςτο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα. Σ κ. Υα-
παγιάννθσ είχε εγκαταλείψει το ςχολείο, ζπειτα από μια 
ςφγκρουςθ με τον δάςκαλό του ςτο μάκθμα των Πακθμα-
τικϊν και ο πατζρασ του αποφάςιςε να του αγοράςει μερι-
κά πρόβατα για να γίνει βοςκόσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςει 
τα προσ το ηθν. Αφοφ πράγματι δοφλεψε ωσ βοςκόσ για ζνα 
χρόνο, επζςτρεψε ςτα κρανία, και αποφοίτθςε από το ςχο-
λείο και όχι μόνο... Χποφδαςε Γλυπτικι ςτθν Ανωτάτθ Χχολι 
Ξαλϊν Ψεχνϊν και ςιμερα είναι κακθγθτισ ςτθν Α.Χ.Ξ.Ψ. τθσ 
Ακινασ, ενϊ παράλλθλα ςυνεχίηει το καλλιτεχνικό του ζργο 
δθμιουργϊντασ μεγάλα γλυπτά για δθμόςιο χϊρο και πρω-
ταγωνιςτεί ςτθ διοργάνωςθ Χυμποςίων Γλυπτικισ ςε πολ-
λζσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ξφπρου. Θ πορεία τθσ ηωισ 
του και το βάροσ των αποφάςεϊν του υπιρξαν ζνα μάκθμα 
ηωισ για τουσ μακθτζσ μασ, όςον αφορά τισ δυςκολίεσ που 
ςυναντάμε και πϊσ μποροφμε να τισ ξεπεράςουμε, κακϊσ 
το μζλλον μάσ επιφυλάςςει ςυχνά επιτυχίεσ που ςυχνά 
(νομίηουμε ότι) μοιάηουν άπιαςτεσ. 

Χτθ ςυνζχεια του προγράμματοσ μάσ επιςκζφτθκαν ςτο 
χϊρο του ςχολείου τα δικά μασ role models, ο Χριςτοσ και 
θ Χτελίνα, με τθ ςυνοδεία του κ. Βαςίλθ Ξοφτρα, επιςτθμο-
νικοφ υπευκφνου τθσ Υεριφζρειασ Θπείρου. Δυο νζοι, με τα 
δικά τουσ προβλιματα ο κακζνασ, τα οποία όμωσ κατάφε-
ραν να ξεπεράςουν και να διαπρζψουν ςτον ακαδθμαϊκό 
χϊρο. Σ Χριςτοσ ςτθν θλικία των 10 ετϊν διαγνϊςτθκε με  

εκφφλιςθ τθσ 
ωχράσ κθλί-
δασ, μία πά-
κθςθ που 
προκαλεί προ-
οδευτικι α-
πϊλεια τθσ 
κ ε ν τ ρ ι κ ι σ 
όραςθσ. Υαρά 

τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ που του προκάλεςε θ ςυγκε-
κριμζνθ πάκθςθ, δεν ςκζφτθκε οφτε λεπτό να ςταματιςει 
να προςπακεί. Χυνζχιςε το ςχολείο, ςποφδαςε, ζκανε μετα-
πτυχιακό και ςιμερα βρίςκεται ςτο 2ο πτυχίο του και ζχει 
ςθμαντικζσ διακρίςεισ ςτον κλαςικό ακλθτιςμό. 

Θ Χτελίνα από μικρι θλικία κλικθκε να αντιμετωπίςει 
άλλου είδουσ εμπόδια. Σι δφςκολεσ οικογενειακζσ και οικο-
νομικζσ καταςτάςεισ που βίωςε δεν τθν κατζβαλαν και με 
πείςμα και υπομονι, αλλά και αγάπθ για το ςχολείο, το 
οποίο -όπωσ θ ίδια διλωςε- υπιρξε το "καταφφγιό" τθσ 
κατάφερε να περάςει ςτο Υανεπιςτιμιο, να ςυνεχίςει ςε 
μεταπτυχιακό επίπεδο τισ ςπουδζσ τθσ, ενϊ τϊρα βρίςκεται 
ςτθν ολοκλιρωςθ του Διδακτορικοφ τθσ. 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ των role models οι μα-
κθτζσ του Α1 Γυμναςίου ζγιναν για μια ϊρα δθμοςιογράφοι 
και ζκαναν τισ δικζσ τουσ ερωτιςεισ ςτο Χριςτο και τθ Χτε-
λίνα. Σι ιςτορίεσ τουσ τουσ κακιλωςαν και τουσ κφμιςαν με 
ζναν ιδιαίτερα βιωματικό τρόπο πόςο ςθμαντικό είναι να 
μθν τα παρατάμε ςτθ ηωι, να αγωνιηόμαςτε παρά τισ δυ-
ςκολίεσ και να πιςτεφουμε ςτον εαυτό μασ. 

Ζπειτα από τισ ςυναρπαςτικζσ και ουςιαςτικζσ αυτζσ 
διεργαςίεσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ, οι μακθτζσ του 
Α1 Γυμναςίου ζγραψαν ζνα τραγοφδι εμπνευςμζνο από τθν 
εμπειρία τουσ, το οποίο παρουςίαςαν ςτθν τελικι εκδιλω-
ςθ που ζλαβε χϊρα ςτθν Αίκουςα Οόγου και Ψζχνθσ του 
Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων τθν Ψρίτθ, 14/05/2019. Ψο τρα-
γοφδι των μακθτϊν, κακϊσ και το βίντεο με τισ εντυπϊςεισ 
τουσ μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Πουςικοφ 
Χχολείου Υρζβεηασ. 

Ωπεφκυνοι κακθγθτζσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμ-
ματοσ ιταν ο κ. Βαςίλθσ Χαλβαντηισ, θ κ. Ζλλθ Χιαπανίδου 
και ο κ. Ξωνςταντίνοσ Ξεραςοβίτθσ. 

 
Κα κλείςουμε με τον τίτλο του τραγουδιοφ, τον οποίο 

επζλεξαν και οι διοργανωτζσ ωσ το μινυμα του φετινοφ 
προγράμματοσ: "Ό,τι δυςκολία ςυναντήςεισ, ποτζ να μην 
τα παρατήςεισ!". 

 

https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/03/blog-post_3.html
https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/03/blog-post_3.html
https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/05/role-models-erasmus.html
https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/05/role-models-erasmus.html
https://www.youtube.com/watch?v=5dmpitmTe84&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ft_yB9JP-CZ5RAvhb54PyuIh14kcs358nNGoo1qY3zwrG4rIrNeKTtDw
https://www.youtube.com/watch?v=5dmpitmTe84&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ft_yB9JP-CZ5RAvhb54PyuIh14kcs358nNGoo1qY3zwrG4rIrNeKTtDw
https://www.youtube.com/watch?v=_X3A62vLegI&t=3s
https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/05/role-models-erasmus_19.html
https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/05/role-models-erasmus_19.html
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Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία... 
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     Πόζεο θνξέο δελ αθνύκε ιέμεηο ή θξάζεηο θαη αλαξσηηόκαζηε από πνύ πξνέξρνληαη, πνηα είλαη ε ηζηνξία 
ηνπο, πώο πξνέθπςε ε ζεκαζία ηνπο; Σε απηήλ ηε ζηήιε, ινηπόλ, ζα αλαδεηνύκε ηελ εηπκνινγία ιέμεσλ, ην ηαμί-
δη ηνπο κέζα ζην ρξόλν θαη πνιιέο θνξέο αθόκα θαη ηηο ιαλζαζκέλεο απόςεηο πνπ έρνπκε γηα θάπνηεο ιέμεηο. 
Καη, θπζηθά, επεηδή δελ ζέινπκε λα απνηειέζεη 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". 

Έχετε ποτζ «φάει χυλόπιτα»; 
Θ φράςθ "ζφαγε χυλόπιτα" χρθςιμο-

ποιείται ςτθν κακομιλουμζνθ γλϊςςα 
για να δθλϊςει τθν ερωτικι απόρριψθ. 
Θ ιςτορία τθσ φράςθσ ζχει τισ ρίηεσ τθσ 
ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα. Ψθν περίο-
δο εκείνθ οι ιατρικζσ επιςτιμεσ δεν 
ιταν ανεπτυγμζνεσ και κυριαρχοφςε θ 
πρακτικι ιατρικι. Αυτοί οι "γιατροί" 
απατεϊνεσ ονομάηονταν αλλιϊσ και κομπογιαννίτεσ. Ζνασ 
από αυτοφσ ιταν και ο Υαρκζνθσ Ρζνιμοσ από τα Γιάννενα. 

Άλλωςτε και θ λζξθ “κομπογιαννίτθσ” προζρχεται από 
εκεί, κακϊσ αποτελείται από τισ λζξεισ "κομπϊνω", που 
ςθμαίνει δζνω με μάγια και "Λωαννίτθσ". Χφντομα ο όροσ 
διαδόκθκε ςε όλθ τθν Ελλάδα και όλοι οι εμπειρικοί γιατροί 
ονομάςτθκαν κομπογιαννίτεσ. Σ γιατρόσ Ρζνιμοσ εκτόσ από 
τισ ςοβαρζσ αρρϊςτιεσ κεράπευε και τουσ βαριά ερωτευμζ-
νουσ, οι οποίοι δεν κατάφερναν να βρουν ανταπόκριςθ. Σ 
Ρζνιμοσ καταςκεφαηε ζναν χυλό από ςιτάρι, ο οποίοσ κεω-
ροφταν ότι γιάτρευε τουσ ερωτευμζνουσ εάν καταναλϊνο-
νταν για τρία ςυνεχόμενα πρωινά με άδειο ςτομάχι. Ζτςι 
κακιερϊκθκε ότι όποιοσ είναι ερωτευμζνοσ χωρίσ να βρί-
ςκει τθν απαραίτθτθ ανταπόκριςθ ζχει "φάει χυλόπιτα" για 
να γιατρζψει τον πόνο του ζρωτα. 

 
Ποιοι είναι αυτοί οι «μόρτθδεσ»; 
 Θ λζξθ μόρτθσ ανικει ςε μια ομάδα λζξεων που ζχει ςυν-

δεκεί με το ρεμπζτικο τραγοφδι, αλλά επιπλζον ζχει και μια 
ενδιαφζρουςα ιςτορία. 

Χτισ επιδθμίεσ πανοφκλασ του Πεςαίωνα, ςυνθκιηόταν 
κάποιοι πρϊθν αςκενείσ, από τα κατϊτερα ςτρϊματα, που 
είχαν αναπτφξει ανοςία ςτθν αςκζνεια, να παρζχουν πολφ-
τιμεσ και αδρά αμειβόμενεσ υπθρεςίεσ ςτθν κοινότθτα, 
όπωσ να μαηεφουν και να επιτθροφν τουσ αςκενείσ και να 
κάβουν τουσ νεκροφσ. Χυνικωσ τουσ αποκαλοφςαν καφιά-
δεσ, μανιόρδουσ, πιτςιγαμόρτουσ και τζλοσ τον 19ο αιϊνα 
μόρτθδεσ και απόλοιμουσ. Σι μόρτθδεσ αυτοί, παρά τθν 
πολφτιμθ προςφορά τουσ, εξαιτίασ τθσ χαμθλισ κοινωνικισ 
τουσ κζςθσ, του τρόμου που ενζπνεε θ αρρϊςτια και του 
ρόλου τουσ ωσ ςυμβόλων του κανάτου, απζκτθςαν "κακό 
όνομα" και τουσ αποδόκθκαν πολλζσ, ςυνικωσ ανυπόςτα-
τεσ, κατθγορίεσ. Ζτςι, ιδίωσ όταν τον 19ο αιϊνα θ πανοφκλα 
γνϊριςε φφεςθ, θ λζξθ «μόρτθσ» ζχαςε τθν παλιά τθσ ςθ- 

μαςία και μετζπεςε ςτθ ςθμαςία 
«αλιτθσ» ι «μάγκασ». 
     Για τθν ετυμολογία τθσ λζξθσ, τα 
μεγάλα λεξικά μασ, το Ο.Ξ.Ρ. και το 
Ετυμολογικό Οεξικό του Ππαμπινιϊτθ, 
αναφζρουν ότι πικανόν προζρχεται 
από τθν τουρκικι αργκοτικι λζξθ 
mortu/morto/morti, που ςθμαίνει πε-
καμζνοσ ι κουφάρι, και ανάγεται ςτθν 

ιταλικι morto, ενϊ αυτι με τθ ςειρά τθσ ςτθ γνωςτι λατι-
νικι λζξθ mors-mortis που ςθμαίνει «κάνατοσ». 

 
Έχετε αναρωτθκεί από ποφ προζρχεται ο... άνκρωποσ; 
Σι αρχαίοι θμϊν πρόγονοι, προςπάκθςαν να ετυμολο-

γιςουν τισ λζξεισ με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ. Χε ςχζςθ με 
τον άνκρωπο ο Χωκράτθσ υποςτθρίηει ότι ο άνκρωποσ ονο-
μάςτθκε ζτςι επειδι «ανακρεί» (ςτοχάηεται, ςυλλογίηεται), 
ενϊ τα άλλα ηϊα δεν ζχουν αυτι τθν ικανότθτα. 

Τμωσ υπάρχει μια άλλθ εκδοχι, εξίςου αβάςιμθ, ότι 
προζρχεται από το άνω+κρϊςκω, δθλαδι ότι ο άνκρωποσ 
κρϊςκει (ορμά) προσ τα επάνω. Ασ ςθμειωκεί ότι αρχικϊσ 
θ λζξθ χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ με μειωτικι κάπωσ ςθμα-
ςία, για να δθλϊςει τθν τάξθ των κνθτϊν ανκρϊπων, εν 
αντικζςει με εκείνθ των κεϊν. 

Άλλοι προςπακϊντασ να ετυμολογιςουν τον άνκρωπο 
ςκζφτθκαν το «ανατρζφω», το «άνκοσ» ι τον «άνκρακα». 
Τπωσ λζει το ςχετικό ςθμείωμα ςτο Οεξικό Ππαμπινιϊτθ, 
«οι παρετυμολογικζσ αυτζσ αναγωγζσ προςκροφουν ςε 
κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ φωνολογίασ και του ςχθματιςμοφ 
των λζξεων». 

Ξαι τότε; Υϊσ ετυμολογείται ο άνκρωποσ; Ψο ίδιο λεξικό 
αναφζρει τθν κοινϊσ αποδεκτι άποψθ, ότι πικανϊσ 
προζρχεται από αμάρτυρο *άνδρ-ωποσ (ανιρ, ανδρόσ +     
-ωπόσ) με τη ςημαςία “ο ζχων ανδρική όψη, αυτόσ που 
μοιάηει με άνδρα”, όπου άνδρασ ςθμαίνει γενικότερα τον 
άνκρωπο, μια εξιγθςθ απόλυτα εφλογθ, αφοφ θ ταφτιςθ 
άνδρα και ανκρϊπου υπάρχει και ςε άλλεσ γλϊςςεσ 
(homme, man) και ζχουμε εξίςου πρωταρχικζσ ζννοιεσ από 
τισ οποίεσ ςυντίκεται θ βαςικι αυτι λζξθ.   

 
 
 

Άννα Βερυκίου, Άλκθςτισ Κυρίτςθ, 
Γϋ Γυμναςίου 
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Why I Am Not Going To Buy A Computer, Wendell Berry 
 
Ψο βιβλίο "Γιατί δεν πρόκειται να αγοράςω υπολογιςτι" (Why I am not going to buy a com-

puter) αποτελείται από δφο δοκίμια του Αμερικανοφ ποιθτι και μυκιςτοριογράφου Wendell 
Berry, τα οποία γράφτθκαν και δθμοςιεφκθκαν τθ δεκαετία του 1980 ςε περιοδικά τθσ εποχισ. 

Ψο βιβλίο πραγματεφεται τθν εξάρτθςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου από τθν τεχνολογία και κατ' 
επζκταςθ από τισ εταιρίεσ παραγωγισ ενζργειασ και ανάλογων προϊόντων, οι οποίεσ ςφμφωνα με 
το ςυγγραφζα προςπακοφν να πείςουν τουσ καταναλωτζσ να αγοράςουν προϊόντα που δεν 
χρειάηονται, ωκϊντασ τουσ ζτςι ςτθν ανάπτυξθ μιασ υπερκαταναλωτικισ φιλοςοφίασ και κάνο-
ντασ ταυτόχρονα μεγάλο κακό ςτο περιβάλλον. Σ ςυγγραφζασ, λοιπόν, παρακζτει τουσ λόγουσ 
για τουσ οποίουσ ο ίδιοσ δεν ςκοπεφει να αγοράςει ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι παρ' όλεσ τισ 
παροτρφνςεισ των ςυναδζλφων του και τθν προπαγάνδα από διαφθμίςεισ, εταιρίεσ και ΠΠΕ, 
αςκϊντασ παράλλθλα κριτικι με ζναν δθκτικό αλλά και χιουμοριςτικό τρόπο.  

Πε αφορμι αυτό το κζμα, κίγει επίςθσ το ηιτθμα του πϊσ ζχουν αλλάξει οι ρόλοι των φφλων, οι αξίεσ και οι προτε-
ραιότθτζσ μασ, κακϊσ και θ εςωτερικι μασ αντίλθψθ για το ανκρϊπινο ςϊμα μετά τθ βιομθχανικι επανάςταςθ και τθν 
είςοδο τθσ τεχνολογίασ ςτθ ηωι μασ. Ψζλοσ, ο ςυγγραφζασ αναφζρεται ζντονα και ςτο κομμάτι τθσ προςωπικισ  ευκφνθσ 
που ζχουμε όλοι μασ, αλλά και το μζγεκοσ τθσ ςθμαςίασ των προςωπικϊν μασ επιλογϊν, κυρίωσ όςον αφορά τθν κατανα-
λωτικι μασ ςυνείδθςθ, όςο αςιμαντεσ και αν αυτζσ φαίνονται, καλϊντασ τουσ αναγνϊςτεσ να ανακεωριςουν κάποια 
πράγματα. 

 

Διμθτρα οφιανοφ, Αϋ Λυκείου 

βιβλιοκριτική 

 

 

O μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Άλκη Ζέη 

Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτον θρωικό και χαριςματικό Υζτρο και τθν οικογζνειά του και θ ςτάςθ 
τουσ ενάντια ςτουσ κατακτθτζσ τθσ χϊρασ είναι ο κεντρικόσ άξονασ ςτον οποίο ςτθρίηεται το 
βιβλίο τθσ Άλκθσ Ηζθ, «Σ μεγάλοσ περίπατοσ του Υζτρου». 

Ξεντρικόσ χαρακτιρασ του βιβλίου είναι ο εννιάχρονοσ Υζτροσ, αξιοκαφμαςτοσ για το κάρ-
ροσ και τθν επινοθτικότθτά του, ο οποίοσ ζκανε δφςκολθ τθ ηωι των Γερμανϊν. Τταν οι Γερμα-
νοί ειςβάλλουν ςτθν Ακινα, ο Υζτροσ αςχολείται με τθ χελϊνα και το τριηόνι του. Ξατά τθ 
διάρκεια τθσ Ξατοχισ ωριμάηει, αλλάηει και προςπακεί να υπεραςπιςτεί τθν πατρίδα του. Θ 
αδελφι του, θ Αντιγόνθ, αςχολείται περιςςότερο με τουσ ζρωτεσ και τα αγόρια τθσ θλικίασ 
τθσ... Θ Ξατοχι δεν κα αφιςει όμωσ και αυτιν ανεπθρζαςτθ... 

Θ Άλκθ Ηζθ παρουςιάηει τα τρομερά χρόνια τθσ Ξατοχισ, τθσ πείνασ, των ςυςςιτίων, του 
φόβου, του διωγμοφ των Εβραίων με γλαφυρό τρόπο. Ζνα μυκιςτόρθμα με θρωικό περιεχόμε-
νο που ςυνυφαίνει το παρελκόν τθσ Ξατοχισ και τθσ Αντίςταςθσ. 

Ιωάννα Μπιςτιόλα, Αϋ Γυμναςίου 

 

 

Ο Μικρός Πρίγκιπας, Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί 

     Αν υπάρχει ζνα βιβλίο που ζχει αγαπθκεί πολφ από μικροφσ και μεγάλοσ αυτό είναι «Σ Πι-
κρόσ Υρίγκιπασ»! Αποτελεί ζνα από τα πιο πολυμεταφραςμζνα κείμενα παγκοςμίωσ και ζχει 
ψθφιςτεί ωσ το καλφτερο βιβλίο του 20οφ αιϊνα ςτθ Γαλλία! 
     Ψο παραμφκι μάσ αφθγείται τθν τρυφερι και γλυκόπικρθ ιςτορία του μοναχικοφ ιρωα, που 
εγκαταλείπει τον πλανιτθ του αποφαςιςμζνοσ να εξερευνιςει το ςφμπαν. Ωποφζρει από νο-
ςταλγία για το μικροςκοπικό του θφαίςτειο, 12 παράςιτα-μπαομπάμπ και το ματαιόδοξο τρια-
ντάφυλλό του. Είναι ζνα ξεχωριςτό βιβλίο το οποίο προςφζρει πολλά διδάγματα. Πζςα από 
τον κόςμο του μικροφ πρίγκιπα μποροφμε να ψυχαγωγθκοφμε, να γελάςουμε, να μάκουμε νζα 
πράγματα για τον πλανιτθ, ακόμα και να γνωρίςουμε φανταςτικοφσ φίλουσ που κα τουσ κυμό-
μαςτε για όλθ μασ τθ ηωι.  
     Ξατά τθ γνϊμθ μου, το βιβλίο αυτό είναι εκπλθκτικό και όλοι –μικροί, μεγάλοι– πρζπει να 
πάρουν μια γεφςθ από αυτό!   

 

οφία Μπζκα, Αϋ Γυμναςίου 
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     Χτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Αϋ Ουκείου του ςχο-
λείου μασ επιςκζφτθκαν τον αρχαιολογικό χϊρο τθσ αρχαίασ Ρικόπολθσ και το μνθμείο του Αυ-
γοφςτου με τθ ςυνοδεία τθσ ξεναγοφ κ. Ππάρκα και των εκπαιδευτικϊν τουσ, κ. Χιαπανίδου και κ. 
Γιαννοφλθ, και είχαν τθν ευκαιρία να διδαχκοφν με ζνα βιωματικό τρόπο τθν ενότθτα που αφορά 
ςτο τζλοσ των ελλθνιςτικϊν βαςιλείων και τθν κυριαρχία τθσ Φωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. Θ ναυμα-
χία τθσ Ρικόπολθσ υπιρξε κακοριςτικι για τθν ιςτορικι εξζλιξθ εκείνθσ τθσ περιόδου και διδά-
ςκεται ςτθν Αϋ Ουκείου, αλλά μακαίνεται καλφτερα όταν επιςκζπτεςαι τα μζρθ και «ταξιδεφεισ» 
ςτο παρελκόν... 

ταινιοθήκη 

 
Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών  

 

          Σ Ξφκλοσ τον Χαμζνων Υοιθτϊν (Dead Poets Society) είναι μια δραματικι ταινία, αμερικα-
νικισ παραγωγισ του 1989. Θ ιςτορία διαδραματίηεται ςτθν Ακαδθμία Αρρζνων Γουζλτον 
του Βερμόντ το 1959. Θ Ακαδθμία αυτι ιταν πολφ αυςτθρι και ςυντθρθτικι, αλλά ο καινοφ-
ριοσ κακθγθτισ, κ. Ξίτινγκ, (Φόμπιν Γουίλιαμσ), παρόλο που ιταν και ο ίδιοσ απόφοιτοσ τθσ 
Ακαδθμίασ αυτισ, δεν τθρεί τισ παραδόςεισ. Πζςω τθσ διδαςκαλίασ του και με βάςθ τθν ποί-
θςθ οι μακθτζσ άρχιςαν να παίρνουν αποφάςεισ που ζμοιαηαν αδφνατεσ μζχρι τότε. Τλα 
αυτά άρχιςαν όταν ζμακαν πωσ κατά τα μακθτικά του χρόνια ο Ξίτινγκ ιταν μζλοσ ςε μια 
άτυπθ λζςχθ με όνομα “Σ κφκλοσ των χαμζνων ποιθτϊν”. Σι μακθτζσ επανιδρφουν τθ λζςχθ 
και προςπακοφν να είναι οι ςοφοί που κα πθγαίνουν κόντρα ςτο ςφςτθμα. Θ πράξθ αυτι, ωσ 
αναμενόμενο, είχε επιπτϊςεισ που άλλαξαν ριηικά τισ ηωζσ των μακθτϊν. 

                                                           
Ανδριανι Καλαμπόγια, Γϋ Γυμναςίου  

Μουσικό Σταυρόλεξο! 

Ψελειόφοιτοσ πια του Πουςικοφ Χχολείου Υρζβεηασ, ο Απόςτολοσ Βερφκιοσ, μασ ζχει ςυνθκίςει ςε πρωτιζσ ςτουσ Πακθματικοφσ 
Διαγωνιςμοφσ και όχι μόνο... Χυνεπισ, φυςικά, και φζτοσ ςτο ραντεβοφ του με τουσ αρικμοφσ ςυμμετείχε ςτον ετιςιο διαγωνιςμό τθσ 
Ελλθνικισ Πακθματικισ Εταιρίασ και ςτισ τρεισ φάςεισ: Καλισ, Ευκλείδθσ, Αρχιμιδθσ, ενϊ διακρίκθκε με το Γϋ Βραβείο ςτθ Βϋ Φάςθ. 

Φζτοσ, όμωσ, μασ εξζπλθξε και με τισ επιδόςεισ του ςτθ Βιολογία! Χτον Υανελλινιο Διαγωνιςμό Βιολογίασ βγικε 1οσ ςε όλθ τθν 
Ελλάδα ςτθν Αϋ Φάςθ, πζραςε και διακρίκθκε ςτθ Βϋ Φάςθ και ςυμμετείχε ςτθν Γϋ Φάςθ. 

Απόστολος Βερύκιος: η «θετική ενέργεια» του σχολείου! 

 

Διδακηική επίζκετη ζηη Νικόπολη 

Κάθετα 
 

1. Εθεί πάκε γηα λα κάζνπκε κνπζηθή. 
3. Δηεπζύλεη ηελ νξρήζηξα. 
4. Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζπλζέηεο ζηελ Ειιάδα, ... 
Θενδσξάθεο. 
6. Είλαη ν "βαζηιηάο" ησλ νξγάλσλ. 
7. Ξύιν κε ηξύπεο θαη βγάδεη ήρν, ηη είλαη; 
9. Όια ηα κνπζηθά όξγαλα βγάδνπλ... 
10. Έλα ζύλνιν αλζξώπσλ πνπ ηξαγνπδνύλ. 
 

 
Οριζόντια 
 

2. Αλνίγεη ηελ «πόξηα» ηνπ πεληαγξάκκνπ... 
5. Με απηά αθνύκε κνπζηθή κόλν εκείο. 
8. Σαλ ην βηνιί λα πάρπλε θαη λα ςήισζε... 
11. Γηα λα παίμνπκε έλα θνκκάηη βιέπνπκε ηελ... 
12. Γηα λα πεξάζεηο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ ζε απηό ην ζρνιείν 
πξέπεη λα δώζεηο εηδηθέο εμεηάζεηο. 
 

Ανκι Κυηιροποφλου, Ράνια Ηάβρα, 
Αϋ Γυμναςίου 

1. Ωδείο, 2. Ξλειδί, 3. Παζςτροσ, 4. Πίκθσ, 5. Ακουςτικά, 6. Βιολί, 7. Φλογζρα, 8. Βιολοντςζλο, 9. Ιχο, 10. Χορωδία, 11. Υαρτιτοφρα, 12. Πουςικό.  

https://musicschoolpreveza.blogspot.com/2019/05/blog-post_25.html


     Ψο Πουςικό Χχολείο Υρζβεηασ 
ςυμμετείχε για δεφτερθ χρονιά φζ-
τοσ ςτο Φεςτιβάλ Πουςικϊν Χχολεί-
ων ςτθν Ξαβάλα, «Άδονεσ και Ψάλ-
λοντεσ εν τθ καρδία».  
     Χυνολικά 17 Πουςικά Χχολεία απ’ 
όλθ τθν Ελλάδα, μία νεανικι χορω-
δία από τθν Αγία Υετροφπολθ, πάνω 
από 1.000 μακθτζσ και ςυνοδοί, 
πολλοί καλλιτζχνεσ και ςθμαντικά 
ονόματα τθσ Βυηαντινισ και λόγιασ 
μουςικισ για τρεισ μζρεσ χρωμάτι-

ςαν μουςικά τθν πόλθ τθσ Ξαβάλασ. 
Ψο πρόγραμμα των εκδθλϊςεων περιελάμβανε ποικίλεσ ςυναυλίεσ από τα ςυμμετζχοντα Πουςικά Χχολεία και Υανεπιςτθ-

μιακά Λδρφματα, κακϊσ και τθ μεγάλθ τελικι ςυναυλία με τθ ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι όλων ςτο επιβλθτικό αρχαίο κζα-
τρο Φιλίππων. Επίςθσ, δόκθκαν διαλζξεισ από ςθμαντικοφσ μουςικοφσ και μουςικολόγουσ, ενϊ οι μακθτζσ παρακολοφκθςαν 
βιωματικά εργαςτιρια υπό τθ διεφκυνςθ διακεκριμζνων μουςικϊν ςτο χϊρο τθσ παραδοςιακισ και βυηαντινισ μουςικισ (κ. 
Ψςιαμοφλθσ, κ. Ρεοχωρίτου, κ. Ηαρκαντηάσ, κ. Οϊλθσ, κ. Ξατςανεβάκθ, κ. Ξαρβοφνθσ).  

Ψο Πουςικό Χχολείο Υρζβεηασ ζδωςε ςυναυλία τθν πρϊτθ μζρα του Φεςτιβάλ με δφο μουςικά ςφνολα, το Χφνολο 
Ζντεχνου Ψραγουδιοφ, υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Ψςολάκθ και το Χφνολο Οαϊκοφ Ψραγουδιοφ, υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Χκλαβε-
νίτθ με τθ ςυμμετοχι του κ. Ξοφτςικου. 

 

 

Φεζηιβάλ Μοςζικών Σσολείυν ζηην Καβάλα: Άδονηερ και Ψάλλονηερ εν ηη καπδία 

 

 

Μία ακόμη Μοςζική Χπονιά έθηαζε ζηο ηέλορ ηηρ... 

     Ψθν παρουςίαςθ όλων των μουςικϊν ςυνό-
λων ολοκλιρωςε το Πουςικό Χχολείο Υρζβεηασ 
ςε ζνα τριιμερο εκδθλϊςεων ςτθν Αίκουςα 
Εκδθλϊςεων του Υολιτιςτικοφ Ξζντρου του 
Διμου ςτισ 14, 15 και 17 Παΐου.  
Ψθν πρϊτθ μζρα ζλαβε χϊρα θ ςυναυλία των 
Πουςικϊν Χυνόλων Ευρωπαϊκισ Πουςικισ με 
ζνα αφιζρωμα ςτο Γαλλικό Ποντερνιςμό. Ψο 

Ξικαριςτικό Χφνολο διθφκυνε ο κ. Γιαννι-
κόπουλοσ, ενϊ τθν Ευρωπαϊκι Σρχιςτρα 
ο κ. Υαππάσ με τθ ςυνεργαςία τθσ κ. Κφ-
μθ, του κ. Ξεραμίδθ και του κ. Γιαννικό-
πουλου. Ψθ βραδιά ζκλειςε το ροκ ςχιμα 
του ςχολείου, οι “Kits”, που μασ ξεςικω-
ςαν με τα τραγοφδια τουσ.  

Ψθ δεφτερθ μζρα, το ςχολείο ςυμμετεί-

χε ςτισ εκδθλϊςεισ του Διμου με κζμα «Θ 
Υρζβεηα του χκεσ και του ςιμερα μζςα από 
τα μάτια των μακθτϊν» με τθν Ευρωπαϊκι 
Χορωδία του ςχολείου, υπό τθ διεφκυνςθ 
τθσ κ. Δελβινιϊτθ και τθσ κ. Ψςιακάλου. 
     Ψθν τελευταία μζρα, παρουςιάςτθκαν το 
Χφνολο Ζντεχνου Ψραγουδιοφ, υπό τθ διεφ-
κυνςθ του κ. Ψςολάκθ, το Χφνολο Οαϊκοφ 
Ψραγουδιοφ, υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Χκλα-

βενίτθ με τθ ςυμμετοχι του κ. Ξοφτςικου και το Χφνολο Υαραδοςιακισ Πουςικισ υπό τθ διεφκυνςθ του κ. Ψριάντθ. 
Ψο Χάββατο, 18 Παΐου, το ςχολείο ςυμμετείχε ςτθν εκδιλωςθ για τθν 100ι επζτειο εκνικισ μνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ του 

Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ ςτθ Ρζα Χαμψοφντα, «Ξαμίαν κι Αναςπάλω ςε…», με τθν Υαραδοςιακι Χορωδία του ςχολείου υπό τθ 
διεφκυνςθ τθσ κ. Ψακά. 

 

Τα νέα του Μουσικού Σχολείου 
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